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RESUMO 

Devido aos fatores macroeconômicos, ao extenso período que separa a tomada da decisão e a finalização 

do empreendimento, aos riscos envolvidos até o final do processo de venda e ao alto investimento de 

capital empregado, o projeto de um empreendimento imobiliário deve ter uma rentabilidade acima da 

média quando comparado com outras possibilidades de investimento. Para que edifícios corporativos 

sustentáveis tornem-se atrativos entre as alternativas de investimento, é necessário verificar a capacidade 

de o empreendimento sustentável oferecer resultados positivos, pois seu valor de venda, comparado com 

edifícios convencionais, deve ser elevado, caso haja custo adicional na implantação, para equalizar o 

investimento do incorporador em tecnologias sustentáveis.  

Neste sentido, pesquisou-se os valores percentuais de custo adicional da sustentabilidade no Brasil e no 

mundo. No entanto, mesmo que o emprego de soluções sustentáveis possa auxiliar o aumento de vendas, 

é fundamental para o incorporador que os benefícios econômicos de se construir um edifício sustentável 

sejam maiores que os gerados por empreendimentos tradicionais. Devem ser analisados, então, os 

indicadores da qualidade do investimento para definição da viabilidade econômica e os benefícios que a 

sustentabilidade pode trazer à incorporadora, a um empreendimento como um todo e ao cliente/usuário. 

Fatores estes que são abordados no presente artigo.   

Em um cenário pessimista, exemplificou-se, através de simulações retroativas, o conceito da análise da 

qualidade do investimento em um empreendimento corporativo sustentável na cidade de São Paulo para 

venda. A partir de técnicas de análise econômica, obteve-se indicadores econômicos satisfatórios em 

todas as variações elaboradas. Considerando premissas utilizadas pelo empreendedor, concluiu-se que 

houve viabilidade econômica na realização deste empreendimento imobiliário. 

 

Palavras-chave: Real Estate, Empreendimentos Imobiliários, Edifícios Corporativos Sustentáveis, 

Sustentabilidade, Análise da Qualidade do Investimento. 
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ABSTRACT 

Due to the macroeconomic factors, the long period between decision making and conclusion of the 

enterprise, the risks involved leading up to the end of the sales process and the high capital investment 

employed, the real estate project should have a profitability above average when compared to other 

investment possibilities. For sustainable corporate buildings to become attractive among investment 

expectations, the ability of the enterprise to deliver positive results must be verified, because its sales 

value, compared to conventional buildings, must be higher should there be additional costs in the 

implementation so as to equalize the investment made by the developer  in sustainable technologies. In 

this aspect, the percentage values of additional cost of sustainability in Brazil and in the world were 

researched. However, even when the use of sustainable solutions can help increase sales, it is fundamental 

for the developer that the economic benefits of develop green buildings be greater than those generated by 

traditional enterprises. Consequently, the investment quality indicators for definition of economic 

viability and the benefits that sustainability may bring to the developer, the business as a whole, and to 

the client/user, must be analyzed. These factors are approached in the present work. In a pessimistic 

scenario, the concept of investment quality analysis in a sustainable corporate enterprise in the city of Sao 

Paulo was exemplified through retroactives simulations. Satisfactory economics viability indicators were 

obtained from economic analysis techniques and, considering premises used by the entrepreneur, it was 

verified that, in all the elaborated variations, there was economic feasibility in the realization of this type 

of real estate development. 

 

Key-words: Real estate, Real estate developments, Sustainable corporate buildings, Sustainability, 

Investment quality analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, entre os anos de 2014 e 2016, viveu-se tempos de grave crise econômica, o que gerou 

apreensão às empresas do setor da construção civil, como as incorporadoras imobiliárias, pela 

baixa demanda por unidades. Com a incerteza de como estaria a economia – que interferiria 

significativamente no desenvolvimento de projetos futuros – e a necessidade de utilizar os 

recursos naturais de forma eficiente, aumentou-se a importância da análise da qualidade do 

investimento para suportar a definição de viabilidade econômica e de conceber um 

empreendimento de forma sustentável.  

Essa análise tende a evidenciar e reduzir os riscos de um empreendimento, segundo Lima Jr.; 

Alencar e Monetti (2010) e deve ser feita na fase inicial de cada empreendimento, como 

defendem Hammarlund e Josephson (1992) e Melhado e Agopyan (1995), pois nela o peso das 

decisões e a capacidade de influenciar o custo final de um edifício é maior. É na fase de 

concepção que o incorporador opta por soluções sustentáveis, com base em seus indicadores de 

qualidade do investimento e sempre em busca de eficiência.  

Principalmente por conta de seus custos iniciais adicionais, o empreendedor tem dificuldade em 

desenvolver empreendimentos sustentáveis. O presente artigo, baseado em um trabalho de 

conclusão de curso do autor (FERREIRA, 2017), buscou analisar os percentuais de custo 

adicional de construções sustentáveis no Brasil e no mundo, os indicadores de qualidade do 

investimento em um empreendimento corporativo sustentável na cidade de São Paulo e as 

vantagens que o incorporador e o cliente têm com estes empreendimentos, se comparado aos 

empreendimentos tradicionais. 

1.1. Panorama Econômico do Setor da Construção Civil e do Real Estate no Brasil 

O setor da Construção Civil, que é quem move o setor da Indústria do Brasil, depende da 

economia do país e que, por sua vez, é influenciado pelo mercado imobiliário. 

De 2010 até o primeiro trimestre de 2014, o Brasil passou pelo chamado boom da construção 

civil e, segundo relatório da Ernst & Young (EY, 2014), após esse período, o país sofreu um 

declínio nas atividades econômicas, gerando uma dificuldade do mercado de absorver os 

estoques de unidades que se mostra na alta taxa de vacância. Segundo a Buildings, empresa 

especializada em pesquisa imobiliária corporativa, a taxa na cidade de São Paulo no primeiro 

trimestre de 2016 foi de 14,88% e de 20,39%, considerando apenas espaços corporativos classe 

A (VALENTE, 2016). Em outra pesquisa, feita pela consultoria JLL (2016), a taxa de vacância 

foi de 25,16% para escritórios de alto padrão (A e AA) ao final do ano de 2016.  

O fato é que o PIB do setor da construção civil vem apresentando consecutivas quedas, desde o 

segundo trimestre de 2014 até hoje – primeiro trimestre de 2019 – (CBIC, 2019), prejudicando 

empresas participantes da cadeia de produção, como as cimenteiras.  

Em 2015, a economia brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(BRASIL, 2019), apresentou redução de 3,5% em seu PIB, a maior registrada na nova série 

histórica do indicador, iniciada em 1996. Acompanhando esta queda, o setor da construção civil 

acumulou 9,0% negativo (CBIC, 2019). Em 2016, o PIB brasileiro registrou a segunda retração 

anual consecutiva, de 3,3% (BRASIL, 2019) e a variação do setor da construção civil foi de 

10,0% negativo (CBIC, 2019). 

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2016), a queda no PIB do 

setor de construção civil se deu por conta de um cenário marcado por deterioração fiscal, 

incertezas políticas, baixo patamar de confiança, queda na produção, recessão econômica, 

desemprego elevado e crescente inflação superior ao teto da meta.  
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O número de desempregados no Brasil no quarto trimestre de 2016, de acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo IBGE (BRASIL, 2017c), foi de 

12,3 milhões de pessoas (taxa de 12%), sendo recorde da pesquisa, iniciada em 2012. E no 

primeiro trimestre de 2017, este último recorde foi superado, com taxa de desemprego 

aumentada para 13,7%, o que representa 14,2 milhões de desempregados no país, também 

segundo dados da PNAD Contínua (BRASIL, 2017c). 

Já a inflação – que de 2012 até 2015 teve consecutivos aumentos –, segundo IBGE (BRASIL, 

2017b), foi de 10,67% em 2015 para 6,29% em 2016.  

Com relação ao mercado imobiliário, indicadores da Abrainc-Fipe (2017) – elaborados pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de informações de 20 das 34 

associadas da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) que atuam em todo 

o Brasil – mostram que em 2016 teve um aumento de 9,0% no número de lançamentos, com 69,8 

mil lançamentos, comparado ao ano de 2015. Porém, as vendas em 2016 tiveram queda de 8,0% 

em relação ao ano anterior a ele, totalizando 103,2 mil unidades. As entregas tiveram um 

aumento de 11,4% frente a 2015 e somaram 140,9 mil unidades. 

Por conta dos motivos citados acima, o ano de 2015 foi marcado por uma quantidade excessiva 

de distratos, ou seja, a devolução de imóveis comprados na planta pelos consumidores foi acima 

da média. Segundo Meyer Nigri, fundador da Tecnisa e vice-presidente da Abrainc, em 

entrevista para O Estado de São Paulo (OSCAR, 2016) em janeiro de 2016, disse que a média 

histórica de distratos era em torno de 10% e a considera saudável à indústria. 

Um levantamento da agência de classificação de riscos Fitch, feito com nove companhias, 

mostra que, de cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos de janeiro a setembro de 2015, 

representando quase R$ 5 bilhões devolvidos às incorporadoras (OSCAR, 2016).  

No entanto, como as vendas em 2016 caíram, comparando às de 2015 é compreensível que os 

distratos caiam. Números divulgados pela Abrainc-Fipe (2017) mostram que 2016 teve patamar 

7,1% inferior ao observado ao longo de 2015 e 2,5% inferior ao total de distratos em 2014, com 

total de distratos acumulado em 44.233 unidades. 

Além de haver uma menor demanda por imóveis, seus preços caíram, como mostra o índice 

FipeZap Comercial (2017), que só no ano de 2016 os preços de venda acumularam diminuição 

de 2,95%, comparado ao ano anterior. 

Poucos anos após o boom econômico, o Brasil registrou consecutivas retrações anuais em seu 

PIB nos anos de 2015 e 2016 enfrentando a pior recessão da história (TREVISAN, 2017; CURY, 

SILVEIRA, 2017). Esse panorama econômico é refletido em diversos indicadores que 

influenciaram e influenciam a tomada de decisão do incorporador, do investidor e também a do 

consumidor.  

Os incorporadores tiveram que se adaptar a essa fase e, ainda, às taxas SELIC (Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia) que vinham sendo consideradas altas até o ano de 2017. Elas 

certamente fizeram com que investidores deixassem de investir no mercado imobiliário para 

investir no mercado financeiro.  

Devido à depressão econômica vivida, havia uma previsão de redução de juros – posteriormente 

confirmada –, visando um aquecimento da economia. Durante o ano de 2017, o Comitê de 

Política Monetária abaixou sucessivamente as metas das taxas, indo de 13% a 7,50% ao ano e até 

estabilizar em 6,50% ao ano dos dias atuais (BRASIL, 2017a). Hoje, pode-se dizer que o Brasil 

vive um período de transição entre as fases de recessão e de recuperação. Recuperação, esta, que 

vem sendo sentida pelo mercado imobiliário. 
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As quatro fases do ciclo imobiliário - Recuperação, Crescimento (Expansão), Desaceleração 

(Excesso de Oferta) e Recessão -, segundo Pires (2016), são guiadas basicamente pelo binômio 

oferta e demanda. A Figura 1, a seguir, traz uma representação destas fases. 

Figura 1: Representação esquemática de fases de ciclo imobiliário 

  

 Fonte: Adaptado e traduzido de Majdalani et al., 2013 

Os Empreendimentos de Base Imobiliária (EBI), ou seja, investimentos para renda estão 

constantemente sujeitos a estes ciclos, já para os investimentos para venda – que serão abordados 

adiante – a fase atual do ciclo imobiliário e até a subsequente são as mais relevantes e geralmente 

percorridas pelos Empreendimentos Imobiliários, cujo período de exposição é menor que o de 

EBI.  

O entendimento do ciclo imobiliário é fundamental para a estratégia da empresa, com uma 

definição de tamanho e forma de atuação no mercado pelo agente, de acordo com o binômio 

oferta e demanda. Esse binômio é elucidado por Pires (2016), que observa que em períodos de 

crescimento da economia, tende haver uma necessidade de ampliação dos espaços para as 

empresas e consequentemente um aumento da demanda por escritórios. Enquanto que em 

períodos de baixa, as empresas se retraem e a tendência é a negociação de preços ou devolução 

de espaços, para alugueis ou a venda deles.  

No entanto, independente da situação do mercado, aquecido ou recessivo, Gonçalves (2011) e 

Gonçalves, Ceotto (2014) ressaltam que é sempre necessária a definição de um preço de 

venda/locação que seja atrativo para o cliente. E, conforme ilustra a Figura 1, a construção civil é 

muito cíclica, apresentando momentos de baixa absorção de imóveis pelo mercado, o que exige 

um preço competitivo, e momentos de grande necessidade de imóveis, em que é possível apostar 

mais em elevações nos preços de venda e na qualidade dos produtos, podendo ser representados 

por empreendimentos sustentáveis. Mas vale atentar-se que nos momentos de alta há uma maior 

competição, podendo haver novamente a necessidade de aplicar preços competitivos. 
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De maneira geral, devido às consequências da recente e grave crise econômica brasileira – como 

a baixa demanda por unidades, a alta taxa de vacância, o receio de alocar recursos por parte dos 

incorporadores, entre outras –, um menor número de empreendimentos foi lançado. Então, a fase 

seguinte de recuperação é propícia para incorporadoras começarem a desenvolver melhores 

análises da qualidade de investimentos, melhor avaliando os investimentos a serem feitos no 

futuro, incluindo os requisitos de sustentabilidade, por exemplo.  

1.2. Receita e Despesas e Custos de Empreendimentos Imobiliários 

A receita em Emprendimentos Imobiliários Corporativos é proveniente da venda de área bruta 

locável (ABL). O preço e velocidade de venda devem ser ajustados de acordo com o tipo e 

padrão do produto, cenário macroeconômico e região.  

De forma genérica, Gonçalves e Ceotto (2014) mostram a composição do preço de venda de um 

empreendimento imobiliário na Tabela 1. 

Tabela 1: Composição do preço de venda 

Empreendimento Imobiliário 

Preço do terreno 25% a 35% 
Custo de construção 40% a 50% 
Despesas financeiras 5% a 10% 
Despesas com vendas e publicidade 10% a 15% 

Margem Bruta 15% a 20% 

Impostos 6% a 7% 

Margem líquida 9% a 13% 

Fonte: Gonçalves, Ceotto, 2014 

As despesas e os custos são todos os gastos da SPE necessários para a completa realização do 

empreendimento são descritos a seguir por Bodra (2016). Seus pesos diferem também de acordo 

com o padrão e tipo do empreendimento. Eles têm diferentes fontes, como:  

• Terreno: pagamento do terreno, outorgas onerosas, comissão, imposto de transição de bens 

imóveis (ITBI) e registro, sondagem, laudos, inquilinos, imposto predial e territorial urbano 

(IPTU), etc;  

• Financiamento: juros e despesas do financiamento de obra. Pode haver financiamento do 

terreno também; 

• Obra: custo raso de obra, Taxa de Administração, gerenciadora e projetos (obra); 

• Taxa de Incorporação: remuneração da incorporadora pela administração do empreendimento; 

• Marketing: comissão de corretagem (4% a 6%), stand de vendas, ações promocionais, 

divulgação, etc; 

• Incorporação: aprovação de projetos, projeto legal, jurídico, decoração, averbação e outras 

despesas; 

• Despesas Administrativas: tarifas bancárias, cartório, auditoria, etc. 

Referindo-se a empreendimentos corporativos, em que fundos de investimento imobiiário são 

clientes finais, o percentual das despesas com vendas e publicidade pode ser considerado em 

torno de 4%, diferentemente da faixa percentual contida na Tabela 1 para este tipo de despesa. 

Isto se justifica porque, nestes casos, praticamente só há comissão de corretagem, não havendo 

gastos com publicidade e nem com estande de vendas/decorado, como explica Augusto 

Yokoyama, responsável pelas análises da qualidade dos investimentos dos empreendimentos da 

EZTEC, em entrevista para o autor em 26 de maio de 2017. 
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Contudo, para que incorporadores e investidores obtenham o lucro e taxa de retorno esperados, é 

evidenciada a importância do custo e decisão da compra do terreno e de uma estimativa 

confiável do custo da construção, definida na fase de análise da qualidade de investimento, a 

qual é a principal influenciadora na decisão de viabilidade do negócio. 

1.3. Sustentabilidade 

A sustentabilidade engloba três aspectos: ambiental, social e econômico. Dessa forma, um 

empreendimento sustentável é aquele ambientalmente correto, socialmente justo e também 

economicamente viável. 

As características básicas de edifícios sustentáveis são: a gestão da obra, a utilização mínima de 

terreno e integrar-se ao ambiente natural, reduzir impactos no entorno (paisagem, temperaturas e 

concentração de calor, sensação de bem-estar), o consumo mínimo da quantidade de energia e 

água na implantação da obra e ao longo de sua vida útil, o uso de matérias-primas ecoeficientes, 

a geração mínima de resíduos e contaminação ao longo de sua vida útil, a criação um ambiente 

interior saudável, ou seja, sem compostos orgânicos voláteis (COVs), e a proporção de saúde e 

bem-estar aos usuários. E não só é importante o atendimento das necessidades atuais dos 

usuários, mas também o atendimento de suas necessidades futuras (BRASIL, 2013). 

Segundo Souza (2009), empresas adotam a sustentabilidade como valor estratégico e de gestão e 

querem ter suas instalações em edifícios certificados ambientalmente. Além disso, de acordo 

com Leite Jr. (2013), pode haver melhorias da imagem das empresas que tenham sua marca 

associada à responsabilidade ambiental. 

Empreendimentos podem ser sustentáveis aplicando conceitos da construção sustentável e 

também podem ser certificados através de selos ambientais. Existem vários modelos para 

certificação ambiental de edifícios no mundo em que entidades certificadoras estabelecem 

critérios e validam edifícios sustentáveis.  

Atualmente as duas certificações ambientais mais utilizadas na construção civil brasileira são o 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), emitido pelo United States Green 

Building Council (USGBC), e o Processo AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental), adaptado da 

certificação francesa HQE (Haute Qualité Environnemetale) e implantada no país pela Fundação 

Vanzolini. Ambas se preocupam com os principais aspectos de uma construção sustentável, 

atribuindo pontos a cada item de sustentabilidade conquistado no projeto e na obra.  

O AQUA-HQE é mais utilizado em empreendimentos residenciais no Brasil e prova disso é que, 

além de apenas certificar empreendimentos, atualmente já há empresas que são classificadas 

como Empreendedor AQUA, por ter a totalidade (ou quase) de seus projetos certificados com o 

selo AQUA-HQE, como a Tarjab e a TRISUL S.A., sediadas na cidade de São Paulo. 

Um empreendimento corporativo sustentável enquadra-se na tipologia Envoltória e Núcleo 

Central (Core & Shell ou CS), quando utilizado para projetos onde o empreendedor tem controle 

apenas sobre o projeto e construção das partes mecânica, elétrica, hidráulica, proteção contra 

incêndio – chamado de envoltória e núcleo central – mas não o projeto e construção do espaço 

das salas comerciais. Ou seja, considerando o núcleo do edifício, as áreas comuns e as fachadas 

da edificação. 

Contudo, os benefícios de uma edificação com certificação não são só ambientais e sociais – 

como a melhora da satisfação e bem-estar dos usuários –, mas também econômicos. Segundo 

GBC Brasil (2014), a certificação LEED alcançou as seguintes médias de reduções em 

empreendimentos no Brasil: 40% de água; 30% de energia; 35% de dióxido de carbono (CO2) e 

65% de resíduos. 
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Por isso, deve-se dar relevância à percepção dos clientes com relação às soluções sustentáveis 

aplicadas no empreendimento. A escolha destas soluções deve se basear nos impactos positivos 

que elas podem causar nos clientes. No entanto, mesmo que isso possa auxiliar o aumento de 

vendas, é fundamental para o incorporador que os benefícios econômicos de se construir uma 

edificação sustentável sejam maiores que os gerados por empreendimentos tradicionais. 

Os benefícios econômicos de um empreendimento sustentável, de acordo com o GBC Brasil 

(2014) são: diminuição dos custos operacionais; diminuição dos riscos regulatórios; valorização 

do imóvel para revenda ou locação; aumento na velocidade de ocupação; aumento da retenção; 

modernização e menor obsolescência da edificação. 

O resultado econômico de um empreendimento sustentável é usualmente positivo, considerando 

todo seu ciclo de vida. No entanto, os resultados econômicos devem ser conhecidos e analisados 

nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto pelo investidor para que tome a decisão quanto 

à realização ou não desse tipo de projeto (LEITE JR., 2013). 

A decisão de se utilizar soluções sustentáveis é do empreendedor, mas todos os profissionais 

envolvidos devem evidenciar os benefícios da sustentabilidade, principalmente para os 

empreendedores. 

Segundo Leite Jr. (2013), o benefício mais atraente para o incorporador imobiliário é a 

possibilidade de haver valor de venda adicional para empreendimentos sustentáveis, em relação a 

similares convencionais. Além disso, acrescenta que instituições financeiras podem considerar 

que construções sustentáveis tem menor risco, quando comparadas às construções convencionais 

e, como consequência desse fato, ofertar juros menores. 

Mas a dificuldade do empreendedor em desenvolver empreendimentos sustentáveis, segundo 

Leite Jr. (2013), deve-se ao fato de que os resultados econômicos isoladamente não justificam os 

investimentos adicionais. 

A pesquisa World Green Building Trends 2016 (DODGE DATA & ANALYTICS, 2016) mostra 

que o principal fator que atrapalha o desenvolvimento dos edifícios sustentáveis ainda é a 

percepção de maiores custos iniciais para 50% dos entrevistados pelo mundo e para 31% no 

Brasil. Já a pesquisa feita por Leite Jr. (2013), apresenta que 81,8% dos profissionais atuantes do 

setor da incorporação imobiliária consideram o custo adicional da construção sustentável como a 

maior dificuldade para que desenvolvam empreendimentos deste tipo. 

Com relação a estes custos iniciais de uma construção sustentável, comparada a uma tradicional, 

é consenso entre os pesquisadores que o percentual muda conforme o nível da certificação 

ambiental. Quanto maior o nível, maior é a variação do custo extra de um empreendimento 

sustentável sobre o tradicional.  

Leite Jr. (2013) relata em sua pesquisa que as médias dos percentuais mínimos e máximos do 

intervalo provável para os custos adicionais das construções sustentáveis de um grupo de 

incorporadores sem experiência em construções sustentáveis, são aproximadamente o dobro dos 

valores citados por um grupo com experiência. Os incorporadores com experiência afirmaram 

que o custo aumenta numa faixa de 1,6% a 8,6%, em média. 

Por este motivo, ele conclui que falta conhecimento pela maior parte dos incorporadores 

imobiliários brasileiros acerca dos custos da construção sustentável e que por superestimarem 

estes custos adicionais, acabam se desencorajando a produzirem de maneira sustentável.  No 

entanto ressalta: “Muitas vezes o custo adicional necessário para realizar um empreendimento 

sustentável, pode ser a diferença entre sua validação econômica ou não, de acordo com a taxa de 

atratividade mínima estabelecida por cada empreendedor”.  
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Além disso, dois obstáculos para a construção sustentável são vistos na pesquisa de Leite Jr. 

(2013) feita com incorporadores brasileiros e são que 32% deles dizem que o foco do 

empreendedor é no curto prazo e que 47% afirmam que o comprador não paga valor adicional 

em edifícios verdes. 

Contrariando o pensamento destes 47% de incorporadores, Leite Jr. (2013) coletou dados para 

edifícios residenciais que mostram não só a validação da sustentabilidade por parte dos clientes, 

mas que estes aceitariam pagar, em média, 16,3% a mais por um imóvel residencial sustentável, 

comparado a um similar convencional e que aceitariam, em média, em torno de 4 anos como 

tempo máximo de retorno, caso estes realizem investimentos em equipamentos de redução do 

consumo de água e energia elétrica. 

Diferentemente do público de prédios residenciais, os prédios corporativos com selo LEED, 

preferencialmente os de alto padrão (de qualidade), como os Triple A, atendem as necessidades 

de instalações de importantes empresas de médio e grande portes, nacionais e multinacionais, 

segundo Eduardo Andreotti Bodra, responsável pela área de Estudos Econômicos e 

Desenvolvimento de Produto da BKO Incorporadora e Construtora, em entrevista para o autor 

em 31 de março de 2017. Conclui, afirmando que o benefício de se construir este tipo de edifício 

é de “permitir uma clientela desse porte”, como empresas do setor financeiro, de tecnologia, de 

telecomunicações, farmacêutico, jurídico, petrolífero, etc.  

Além disso, “essas empresas tem como condição obrigatória ocupar edifícios sustentáveis”, 

afirma Roberval Vieira, gerente de projetos corporativos da EZTEC, em entrevista para o autor 

no dia 15 de maio de 2017. Acrescenta que este tipo de empreendimento, comparado com os 

corporativos convencionais, possa ser mais rentável, pelo fato de que as soluções sustentáveis 

proporcionam uma redução de custo durante a operação do empreendimento, o que torna a 

locação mais atrativa, diminuindo a taxa de vacância. E que o fato de certificar LEED 

praticamente não implica em custo adicional a empreendimentos corporativos Triple A, pois 

estes já têm uma série de soluções de alta tecnologia incorporadas. 

Kats (2010) e Leite Jr. (2013) mostram outros benefícios de empreender de forma sustentável, 

como melhoria da imagem da empresa, aumento da velocidade de vendas e aumento da taxa 

interna de retorno do empreendimento, dentre outros. “Porém estes benefícios ainda não são 

claros, e precisam de mais pesquisas que os embasem, especialmente as que considerem as 

características do nosso país” (LEITE JR., 2013). Somado a isso, ainda não há dados completos 

com relação à redução dos gastos operacionais de um edifício sustentável brasileiro, 

considerando todo o ciclo de vida, pois eles ainda não alcançaram a vida por completo.  

A fase de operação de um green building deve ser planejada e monitorada para que se possa 

avaliar o desempenho do mesmo, quantificando seus benefícios, como a diminuição do consumo 

de recursos naturais e por consequência a redução dos custos operacionais. Inclusive, para a 

certificação LEED, por exemplo, é necessário o envio de medições referentes ao consumo de 

água e de energia para o USGBC. 

Comparando o desempenho de mercado dos empreendimentos comerciais certificados e não 

certificados, o Anuário de Certificações do GBC Brasil (2016) levanta um dado relevante quanto 

à taxa de vacância em prédios com certificação LEED em São Paulo e diz que ela é 9,5% menor 

que a taxa em prédios corporativos convencionais da própria capital. 

Contudo, desde a etapa da avaliação do terreno, é válido que se pense e incorpore a 

sustentabilidade em projetos e em obras e assim, poderá se estimar os custos deste 

empreendimento. No momento da concepção do empreendimento, em conjunto com a 

arquitetura, o incorporador adota, então, as soluções sustentáveis de um empreendimento 
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corporativo, sempre com foco na eficiência. A Figura 2 classifica os impactos de soluções 

tecnológicas, com relação ao custo e ao meio ambiente. 

Figura 2 Alternativas de solução e seus impactos – Edifícios Comerciais 

 

Fonte: Ceotto, 2008  

Nota-se, então, que a influência nos custos e os benefícios a serem gerados pelas respectivas 

tecnologias sustentáveis variam. Assim, é fundamental que se priorize as tecnologias que mais 

impactam positivamente o meio ambiente e, ao mesmo tempo, menos impactam nos custos.  

Analogamente, Leite Jr. (2013) reforça que “diversos materiais, sistemas, equipamentos e 

tecnologias, que não necessitam de desembolsos suplementares, podem ser utilizados para tornar 

os empreendimentos mais sustentáveis, mesmo que não seja possível certificá-los”. 

Como exemplo, a especificação de pavimentos drenantes, que Leite Jr. (2013) afirma que 

reduzem o escoamento superficial de águas pluviais e pavimentos com cores mais claras, 

minimizam os efeitos das ilhas de calor. Considera que é uma ação simples que pode ser adotada 

pelo empreendedor, não tem custos adicionais e pode trazer grandes benefícios ao usuário do 

empreendimento.  

1.4. Parâmetros de Tomada de Decisão 

Os parâmetros de tomada de decisão para os empreendimentos estão ligados às estratégias e 

particularidades de cada organização e, por isso, não só os parâmetros, como também seus 

valores mínimos adotados, mudam de acordo com o tipo de negócio/empresa. Além disso, numa 

mesma companhia, estes valores podem variar para mais ou para menos com o passar do tempo, 

de acordo com a conjuntura econômica do país, por exemplo. Nas incorporadoras, os principais 

valores utilizados como parâmetros nas análises econômicas e consequentes tomadas de decisões 

sobre seus projetos referem-se à Margem Líquida e à TIR. Os valores destes parâmetros são: 

• TIR: mínima de 17% a 24% ao ano (YOKOYAMA et al., 2011); 

• TIR: mínima de 20% a 25% ao ano, segundo Augusto Yokoyama, em entrevista para o autor 

em 15 de maio de 2017; 

• TIR >= 25% ao ano (BODRA, 2016); 



Página 9 de 20 

 

• Margem Líquida: >22% (YOKOYAMA et al., 2011); 

• Margem Líquida: >= 20% (BODRA, 2016); 

• Margem Líquida a Valor Presente: >16% (YOKOYAMA et al., 2011); 

• Margem Líquida a Valor Presente: >15% (BODRA, 2016). 

Em pesquisa, Yokoyama et al. (2011), considera que a margem líquida média entre as principais 

empresas brasileiras do segmento de incorporação imobiliária e de capital aberto varia de 10% a 

20%, no máximo. Considera, também, que uma margem líquida acima de 40% representa uma 

alta rentabilidade. 

 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho teve como base um trabalho de conclusão de curso do autor (FERREIRA, 2017), 

tendo como metodologia de pesquisa: levantamentos bibliográficos, que consistem em 

legislações, livros, relatórios técnicos, referenciais técnicos, artigos, teses, dissertações, 

monografias, periódicos, sites, entrevistas com profissionais do mercado. Apesar de haver 

referências de fora do Brasil, o autor traz muitas referências brasileiras para representar mais 

fielmente a pesquisa. Como estudo de caso, o trabalho faz uma análise retroativa da qualidade do 

investimento do empreendimento EZ Towers, na cidade de São Paulo, que simulada a partir de 

dados adquiridos das informações dos sites das empresas (EZTEC e São Carlos) e de entrevistas 

feitas com o engenheiro Augusto Yokoyama, responsável pela análise da qualidade dos 

investimentos em empreendimentos da EZTEC.  

Estas entrevistas com o Augusto Yokoyama foram feitas pelo autor nos dias 15 e 26 de maio de 

2017 nas quais se obteve dados referentes ao ano do pagamento do terreno e seu custo, às 

despesas com incorporação e contrapartidas viárias, ao custo de obra e manutenção (e a 

distribuição deste custo ao longo do tempo), à despesa com marketing (comissão de corretagem, 

no caso) e aos impostos pagos (regime especial de tributação). Os dados já contemplam inflação. 

Este estudo teve como ferramenta planilhas eletrônicas desenvolvidas pelo autor, no programa 

Excel, utilizando-se dos conceitos de engenharia econômica, notadamente o fluxo de caixa. 

Foi feita uma simplificada análise retroativa da qualidade do investimento do EZ Towers, 

considerando os principais custos envolvidos e os valores de venda das torres A e B, a fim de 

medir os indicadores sob interferência das variações propostas no custo de obra e no preço de 

venda do empreendimento em decorrência da sustentabilidade. Para tanto, foram utilizados os 

indicadores: TIR, Margem Líquida, Margem Líquida a Valor Presente, VPL, Exposição Máxima 

e Payback. 

Assim, foram elaboradas três diferentes simulações, cujas explicações e considerações seguem a 

seguir. 

Foi considerada uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 20% para satisfazer a 

rentabilidade do empreendedor.  

Com relação às taxas SELIC, verificou-se as anuais esperadas para o período de duração do 

negócio, que tange desde a compra do terreno até a realização da última venda e foi adotada, no 

modelo elaborado pelo autor, a maior delas, de 14,25% ao ano.  

Sabe-se que a aquisição do terreno deu-se em 2006, seu pagamento em 2007 e sua construção foi 

iniciada em 2012. Então, estipulou-se que nos anos de 2010 e 2011, estudos prévios à obra foram 

desenvolvidos. 
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Assim, em todas as planilhas, considerou-se o ano de 2007, da compra do terreno, como início 

do empreendimento (primeira saída). Isso, para evidenciar que o capital investido no terreno foi 

imobilizado desde sua compra, representando o que, de fato, ocorreu.  

É importante ressaltar que os estudos foram feitos considerando separadamente o custo do 

terreno, de 28 milhões de reais (gasto em 2007), o valor pago em CEPACs, de 52 milhões (gasto 

em 2008), além do gasto de 6,5 milhões de reais com incorporação (distribuídos nos anos de 

2010 a 2013) e de contrapartidas viárias, no valor de 25 milhões de reais no ano de 2014.  

A partir do custo de obra e manutenção obtido em entrevista com Augusto Yokoyama, de 438,6 

milhões de reais, pôde ser encontrado um custo construção por m² de área BOMA, no valor de 

R$ 4.665,80 (quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), ao dividir este 

custo de obra e manutenção pela área total BOMA do EZ Towers, de 94.003,06 m² (EZTEC, 

2016b). Vale lembrar que o empreendimento foi construído pela própria EZTEC (2016b) e, por 

isso, não houve dispêndio de taxa de administração da construção, como enfatiza Yokoyama, em 

entrevista para o autor no dia 26 de maio de 2017. 

Ainda segundo Yokoyama, não houve despesas financeiras, pois a São Carlos assumiu os juros 

do financiamento bancário. Já sobre os impostos, o valor pago foi de 4%, pois o projeto se 

enquadra no Regime Especial de Tributação (RET). Com relação às despesas com marketing, 

elas foram desprezíveis. Na realidade, ele esclarece que apenas foram pagas, em 2013, 4% de 

comissão de corretagem em cima do valor de venda da Torre A. A Torre B, no ano de 2017, foi 

desconsiderada comissão.  

Com o intuito de simular o empreendimento como convencional, sem custos de sustentabilidade, 

duas variações foram elaboradas pelo autor, nas quais o custo de construção foi reduzido de 

4,2% e de 8,6%. A TIR foi mantida em todos os casos e, para isso, o valor de venda também foi 

diminuído.  

 

3. ESTUDO DE CASO: EMPREENDIMENTO EZ TOWERS 

O objeto de estudo deste trabalho é o empreendimento EZ Towers, um empreendimento 

corporativo sutentável de alto padrão, Triple A, com certificação ambiental LEED Gold (BD+C 

Core & Shell) e composto por duas torres. Ele foi incorporado e construído pela EZTEC 

Empreendimentos e Participações S.A. e tornou-se referência da região sul da cidade de São 

Paulo, também por ter sido projetado pelo arquiteto uruguaio Carlos Ott. De acordo com EZTEC 

(2016a), sua obra foi executada no início de 2012 até janeiro de 2016, sendo que sua Torre A foi 

concluída em janeiro de 2015 e sua Torre B, em janeiro de 2016.   

O terreno do EZ Towers, localizado na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Chácara 

Santo Antonio, zona sul de São Paulo, SP, está inserido no perímetro da Operação Urbana Água 

Espraiada, mais especificamente no setor do Plano Urbanístico Chucri Zaidan, e, segundo 

EZTEC (2016a), foram utilizados CEPACs (títulos que permitem ampliar o potencial 

construtivo) para este projeto. 

Os dados do EZ Towers, de acordo com EZTEC (2011, 2016b) e Valentin (2016), são: 

• N° de Pavimentos: 3 subsolos, térreo, 31 pavimentos, sendo 5 sobressolos e 26 pavimentos 

tipo; 

• N° de Vagas: 2.856 para carro e 536 para moto;  

• N° de Elevadores: 41, sendo 16 elevadores por torre + 1 elevador de acesso às salas de reunião 

+ 8 elevadores de acesso às garagens;  

• VGV Total: R$1,0 bilhão a R$1,3 bilhão; 
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• Área do Terreno: 15.487,23 m²; 

• Área Total Construída: 164.446,67 m²; 

• Área Total BOMA: 94.003,06 m². 

Segundo Nakamura (2016), o empreendimento permite uma economia durante a operação do 

edifício de 40% no consumo de água e em torno de 14,5% de energia. E as soluções de maior 

impacto para a conquista desse resultado, destacadas por Nakamura (2016) são: o sistema de 

captação de água de chuva nas coberturas e os elevadores com sistema de frenagem regenerativa 

(geram energia elétrica a cada parada). 

Pode-se inferir que a sustentabilidade do empreendimento levou o prêmio Master Imobiliário à 

EZTEC que, por sua vez, teve a divulgação do EZ Towers no jornal O Estado de São Paulo em 

seu caderno Especial (FÉRIA, 2016), na forma de marketing gratuito. 

O objetivo da EZTEC com este empreendimento foi a venda de ambas as torres, conforme 

divulgado pela própria empresa em seus Demonstrativos de Resultados de Exercício (DREs). Por 

isso, ela contratou, em 2011, a CBRE, consultoria imobiliária, para auxiliar a companhia na 

prospecção de interessados – apresentando o projeto a fundos, fundações e multinacionais 

(EZTEC, 2012) – e no processo de venda das torres, segundo publicação na área de 

relacionamento com investidores do site da empresa (EZTEC, 2016a).  

Segundo informações obtidas no site da EZTEC (2016a), a venda da Torre A se deu 

praticamente após um ano do início das obras e foi para a empresa São Carlos Empreendimentos 

e Participações S.A., do empresário Jorge Paulo Lemann, que atua com foco na gestão de 

imóveis comerciais no Brasil, principalmente na compra, administração, locação e venda de 

edifícios corporativos de alto padrão. A venda ocorreu no dia 15 de janeiro de 2013, a partir do 

anúncio do contrato de Alienação e Aquisição da Torre A pelo valor de R$ 564 milhões, além do 

Contrato de Compra e Venda e do Contrato de Financiamento à Construção do projeto, firmados 

entre a EZTEC e a São Carlos. Pode-se considerar que o valor de venda da Torre A corrigido 

pelo INCC foi de 603,1 milhões de reais, somando as três parcelas de recebimento – já 

descontado os juros que foram pagos pela São Carlos. E, de acordo com a São Carlos (2016), em 

14 de dezembro de 2016, 100% do prédio (Torre A) havia sido locado sob gestão da São Carlos. 

Segundo EZTEC (2013), o valor do financiamento é suficiente para a EZTEC construir também 

a Torre B. Com relação à mesma, o valor de venda pedido pela EZTEC para a Torre B girava em 

torno de 700 milhões de reais, segundo Augusto Yokoyama, responsável pela viabilidade 

econômica dos empreendimentos da EZTEC, em entrevista para o autor em 26 de maio de 2017. 

No entanto, entre setembro e outubro de 2017 a EZTEC fechou a venda da Torre B por R$ 

650.382.000,00 para a Brookfield (ESTADÃO, 2017). Não foi considerado custo de comissão 

nessa transação para a EZTEC. 

 

4. RESULTADOS 

Considerando a mesma TIR do empreendimento sustentável - que realmente foi construído -, 

foram calculados três valores para: Margem Líquida, Margem Líquida a Valor Presente, VPL, 

Exposição Máxima e para Payback. Na Tabela 2 estão os resultados obtidos, extraídos das 

planilhas de análise, sendo uma versão original e duas diferentes variações do EZ Towers. 
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Tabela 2: Indicadores da Qualidade do Investimento 

TIR = 23,3% a. a. 

Empreendimento EZ Towers 
Sustentável       

(valores originais) 

Convencional, com custo 

de obra reduzido de 4,2% 

Convencional, com custo 

de obra reduzido de 8,6% 

Valor de Venda Inalterado   - 2,4% - 5,0% 

Margem Líquida 50,2% 50,6% 51,1% 

Margem Líquida a Valor Presente 24,9% 25,1% 25,4% 

VPL  R$ 84.825.410 R$ 83.675.010 R$ 82.457.715 
Exposição Máxima -R$ 338.368.000 -R$ 326.795.621 -R$ 314.676.600 

Payback 9 anos 9 anos 9 anos 
 

Fonte: adaptado de Ferreira, 2017 

 

5. DISCUSSÃO 

Com relação à Berrini/Chucri Zaidan, região menos consolidada do que as Avenidas Paulista e  

Brigadeiro Faria Lima de São Paulo, destaca-se uma entrevista dada por Felipe Góes, presidente 

da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A., em 16 de janeiro de 2013, para o Valor 

Econômico (EZTEC, 2013), após a divulgação da compra da Torre A do EZ Towers pela 

companhia. Entrevista em que Góes disse “esperar estabilidade da relação de oferta e demanda 

de lajes corporativas no mercado paulistano em 2013 e retomada em 2014”, afirmou que a 

economia cresceria mais em 2014 e, dentre outras coisas, disse que não havia preocupação com 

excesso de oferta. Isso reforça que as perspectivas econômicas desta época ainda eram otimistas 

e positivas a investimentos. No entanto, Góes se equivocou, pois o cenário mudou e se reverteu 

para a pior crise econômica da história do Brasil, refletindo em queda da demanda por 

escritórios. Certamente pela ruim conjuntura de mercado à época, foi aceita a venda da Torre B 

por um valor abaixo da expectativa inicial. 

A partir da literatura, foi possível verificar que edifícios sustentáveis podem ter custos 

adicionais, comparado aos convencionais. Apesar de ainda faltar muita pesquisa brasileira nessa 

área, pesquisou-se os custos adicionais, o tempo de payback, a redução dos custos operacionais e 

o aumento do valor do ativo para edifícios sustentáveis no Brasil e no mundo. E de forma mais 

específica ao objeto de estudo do presente trabalho, foi pesquisado estes valores, também, para 

edifícios corporativos sustentáveis no Brasil.  

Foram evidenciados, então, os percentuais que diferenciam os custos entre um empreendimento 

sustentável e um não, no Brasil e no mundo, entre outros valores. Eles foram agrupados e 

elaborados em três tabelas, mostradas a seguir. 

Tabela 3: Valores para edifícios sustentáveis no mundo, nos EUA e em Singapura 
 

Edifícios sustentáveis 

 Mundo 
(Dodge Data & Analytics, 2016) 

EUA 
Singapura 

(Singapura, 2007) 

Certificação - - Green Mark 

Nível - - Certified Platinum 

Aumento do custo de construção 

(custo adicional) 
8% 

1% a 7%           
(GBC Brasil, 2016) 

0,3% a 1% 2% a 8% 
0 a 18%, maioria    

0 a 4% (Kats, 2010) 

Payback 8 anos - 2 a 5 anos 2 a 8 anos 
Redução dos custos operacionais ao 

longo de 1 ano 
9% 

- - - 

Redução dos custos operacionais ao 

longo de 5 anos 
14% - - - 

Aumento do valor do ativo 7% - - - 
 

Fonte: Adaptado e traduzido de Dodge Data & Analytics, 2016; GBC Brasil, 2016; Kats, 2010; Singapura, 2007 
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As Tabelas 4 e 5, a seguir, trazem os percentuais no Brasil: a Tabela 4 refere-se a edifícios 

sustentáveis e a Tabela 5 refere-se à edifícios corporativos sustentáveis, especificamente. 

Tabela 4: Valores para edifícios sustentáveis no Brasil 

Edifícios sustentáveis 

 Brasil 

Aumento do custo de construção (custo adicional) 

1% a 8% (Ceotto, 2008) 

5% a 8% (Alencar, 2009) 
1,6% a 8,6% (Leite Jr., 2013) 

Payback 4 anos (Dodge Data & Analytics, 2016) 
Redução dos custos operacionais ao longo de 1 ano 8% (Dodge Data & Analytics, 2016) 

Redução dos custos operacionais ao longo de 5 anos 20% (Dodge Data & Analytics, 2016 

Fonte: Ceotto, 2008; Alencar, 2009; Leite Jr., 2013; Dodge Data & Analytics, 2016 

Tabela 5: Valores para edifícios corporativos sustentáveis no Brasil 

Edifícios corporativos sustentáveis 

 Brasil 

Certificação LEED-CS (versão 2.0) LEED-CS (versão 3.0) LEED-CS (versão 3.0) 

Nível Certified Silver Gold 

Aumento do custo de construção 

(custo adicional) 
1%  

(Salles, 2013) 
1,84%  

(Junqueira, 2016)   
4%  

(Salles, 2013) 

Estimativa de redução dos custos 

operacionais  
7%  

(Salles, 2013 
- 

12%  
(Salles, 2013) 

 

Fonte: Salles, 2013; Junqueira, 2016 

A partir dos distintos dados obtidos, considerou-se importante a compilação de valores nestas 

três tabelas (Tabelas 3, 4 e 5) e a proposição de um método para a análise dos resultados: uma 

média simples dos percentuais de custos adicionais da sustentabilidade, para cada tabela, e 

posteriormente, uma média ponderada com os três percentuais das três tabelas. Para tanto, o 

critério a ser utilizado é de que valores da Tabela 5 terão peso 3, porque o foco de estudo do 

presente trabalho é, de fato, empreendimentos corporativos sustentáveis. Os valores da Tabela 4 

terão peso 2, por se tratar de empreendimentos sustentáveis e brasileiros e os da Tabela 3 terão 

peso 1, pois são de referências de fora do Brasil, não representando as mesmas condições, como 

os próprios brasileiros. Para o cálculo, não foram considerados os dois valores referentes ao nível 

de certificação mais básico (Certified): Green Mark na Tabela 3 e LEED-CS (versão 2.0) na 

Tabela 5.  

As médias simples são: 

CA1= (3,5+9+5)/3= 5,83%; CA2= (4,5+6,5+5,1)/3= 5,37%; CA3= (1,84+4)/2= 2,92%. 

Segue a equação da média ponderada para obtenção de um percentual médio do custo adicional 

de construção devido ao embarque de tecnologia sustentável em empreendimentos corporativos 

sustentáveis:  

Custo Adicional = [(1×5,83) + (2×5,37) + (3×2,92)] / 6 = 4,2%. 

Esta média de custo adicional, de 4,2%, calculada acima, foi um dos percentuais reduzidos do 

custo de obra sustentável, usado em uma das planilhas de estudo do autor, de forma que simule 

um empreendimento convencional. De maneira análoga, outro valor percentual decorrente da 

incorporação da sustentabilidade foi descontado: o de 8,6%, de Leite Jr. (2013), que foi o maior 

valor de referência brasileira, dentre todos pesquisados. Desse modo, pôde ser feito outra 

simulação da análise econômica do EZ Towers, o considerando como empreendimento 

convencional, já que sua certificação ambiental LEED é de um nível elevado, o Gold, que pode 

justificar o alto valor de 8,6% descontado. Assim, os respectivos indicadores econômicos foram 

comparados com os valores originais, referentes a um empreendimento sustentável na Tabela 2. 
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E especificamente empreendimentos corporativos Triple A “já têm uma série de soluções de alta 

tecnologia incorporadas”. Por isso, ao certificar com o selo LEED, praticamente não implicam 

em custo adicional de implantação, destaca Roberval Vieira, gerente de projetos corporativos da 

EZTEC, em entrevista para o autor no dia 15 de maio de 2017.  

Contudo, todos os resultados do estudo de viabilidade econômica do EZ Towers foram positivos, 

mesmo considerando uma alta taxa de desconto, de 14,25%. Também, nos três casos, o tempo de 

payback foi coincidente, sendo de 9 anos. 

As Margens Líquidas encontradas representam uma alta rentabilidade, já que foram maior que 

40%, como define Yokoyama et al. (2011). Assim como a Margens Líquidas, as Margens 

Líquidas a Valor Presente superam os valores que comumente são utilizados como parâmetros 

pelas incorporadoras, sendo maiores que 22% (Yokoyama et al., 2011). Além de evidenciar um 

alto valor de VPL, a TIR obtida, de 23,30% ao ano, está dentro da faixa mínima de referência 

considerada por Augusto Yokoyama, em entrevista para o autor no dia 15 de maio de 2017: em 

torno de 20% a 25% ao ano. 

É importante ressaltar que o terreno foi pago no ano de 2007 e isso impactou negativamente os 

indicadores econômicos. Seria mais positivo, se ele fosse comprado mais próximo ao período de 

planejamento do projeto, de fato, pois o recurso investido ficou imobilizado desde 2007, não 

permitindo retorno – só obtido em 2013 pela primeira parcela recebida da venda da Torre A. 

Uma redução do tempo do empreendimento implicaria em melhora (aumento) da taxa interna de 

retorno (TIR).  

Com relação às duas simulações feitas, considerando o empreendimento como convencional, 

foram obtidas Exposições Máximas menores, verificadas a partir do fluxo de caixa acumulado 

do projeto, já que o custo de obra de ambas é menor. 

Dessa forma, a elevação do custo de implantação implica em um aumento da exposição máxima 

do caixa da empresa, sendo um fator prejudicial aos incorporadores, o que evidencia a 

importância de um planejamento financeiro, com uma análise do fluxo de caixa para avaliar a 

disponibilidade de recursos da empresa, sobretudo em períodos de maior concentração de custos 

e menor concentração de receita. 

 

6. CONCLUSÃO 

O amplo emprego do desenvolvimento sustentável, por parte das empresas, só ocorre quando os 

obstáculos econômicos são transformados em resultados positivos, pois estes são a principal 

força motriz para o avanço de qualquer organização com fins lucrativos (LEITE JR., 2013). 

Portanto, assim como para qualquer empreendimento imobiliário, deve ser feito uma análise da 

qualidade do investimento do empreendimento, adotando uma taxa mínima de atratividade, 

elaborando um fluxo de caixa e obtendo indicadores econômicos, como TIR, Margem Líquida, 

Margem Líquida a Valor Presente, VPL, Exposição Máxima, Payback, entre outros. Dessa 

forma, a rentabilidade do empreendimento será conhecida pelo empreendedor e deverá embasar 

sua tomada de decisão. 

A dificuldade de investir mais na realização de um edifício, devido aos custos de implantação 

com incorporação da sustentabilidade, principalmente em períodos de crise, ainda é 

predominante entre os empreendedores, pois os custos adicionais elevam o nível de exposição do 

empreendedor ao final desta fase de implantação. Neste sentido, Honda e Lima Jr. (2010) citam 

que diversas empresas adotam uma estratégia de obter menor custo de implantação com a 

intenção de obter maior resultado financeiro e acreditam que esta estratégia seja equivocada, pois 

“o resultado pode ser a precoce obsolescência mercadológica do empreendimento e, 
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consequentemente, a menor valia em relação a outro produto mais competitivo”. Isso reforça 

que, para o incorporador, o aumento do valor de venda é um dos benefícios em construir 

edifícios corporativos sustentáveis para venda. Já para renda, o proprietário – que pode ser o 

próprio incorporador ou um fundo de investimento – se aproveitará diretamente da economia 

com a operação e manutenção, podendo ou não cobrar mais no valor de aluguel. Além dos 

benefícios como: valorização do imóvel para revenda ou renda, modernização e menor 

obsolescência da edificação, aumento da velocidade de ocupação, aumento de retenção e 

valorização da imagem e marca da empresa.  

Contudo, todas as vantagens de um empreendimento corporativo sustentável têm de ser levadas 

aos clientes que irão comprar imóveis do incorporador, para que eles possam conhecer as 

vantagens inerentes a um produto com tais características, para que eles se sensibilizem com 

relação a estes investimentos adicionais e, então, para que possam dar valor aos imóveis de 

forma justa. 

Para se empreender um edifício corporativo sustentável para venda deve-se avaliar, de forma a 

comparar com projetos convencionais, o aumento dos custos iniciais, seguido pelo aumento do 

valor de venda, considerado um dos melhores benefícios para o incorporador, o aumento da 

velocidade de venda, o tempo de retorno do investimento e o interesse do seu público alvo com 

relação às diferentes soluções sustentáveis para que o incorporador, juntamente com a 

arquitetura, opte por tecnologias sustentáveis mais adequadas aos interesses dos clientes. Um 

exemplo de interesse das empresas por edifícios sustentáveis se dá em empreendimentos 

corporativos Triple A, que são desenvolvidos para serem ocupados por grandes empresas 

nacionais e multinacionais, e essas empresas têm como condição obrigatória ocupar edifícios 

sustentáveis, o que faz com que eles já tenham um público final predefinido. 

O custo adicional de um empreendimento sustentável, comparado a empreendimentos 

tradicionais, é justificável, do ponto de vista econômico, de forma que o aumento do valor de 

venda seja repassado ao cliente, mas que ainda se enquadre em um valor de seu interesse. Até 

porque, segundo Leite Jr. (2013), se não houver um preço de venda adicional equivalente das 

unidades, o montante é integralmente subtraído do resultado do empreendimento, o que pode 

impactar negativamente a qualidade de seus indicadores econômicos e até fazer com que o 

empreendedor desista desse tipo de projeto.  

Por isso, buscou-se na literatura os percentuais de custo adicional para dar a dimensão do 

incremento de custo para a implantação de um edifício sustentável, comparado com edifícios 

convencionais e verificou-se, a partir de uma média ponderada proposta pelo autor, que seu 

percentual é de 4,2% no Brasil e 8,6% foi o maior percentual pesquisado, para custo adicional no 

Brasil. 

Assim, no presente trabalho, o empreendimento EZ Towers foi estudado, com a elaboração de 

três planilhas para o cálculo dos indicadores econômicos: a primeira situação é a original, sendo 

um empreendimento sustentável e a segunda e terceira simulam o empreendimento como 

convencional, sem custos da sustentabilidade. 

A partir disso, duas variações à análise sustentável foram elaboradas pelo autor (Tabela 2). Para 

manter a mesma TIR encontrada na análise original (sustentável), de 23,3% ao ano, a análise que 

teve custo de construção reduzido de 4,2% foi compensada por uma diminuição no valor de 

venda de 2,4%. E o mesmo raciocínio vale para a outra variação.  

Em outras palavras, considerando uma mesma TIR, estimou-se que: para um custo adicional de 

construção sustentável de 4,2%, o aumento do valor de venda deve ser de 2,4% e para um custo 

adicional de construção sustentável de 8,6%, o aumento do valor de venda deve ser de 5,0%. 
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Através da elaboração de planilhas de análise da qualidade do investimento do EZ Towers, 

verificou-se a viabilidade econômica na realização de um empreendimento corporativo 

sustentável. Teve taxa interna de retorno (TIR) superior à taxa mínima de atratividade (TMA) 

adotada, mostrando que há rentabilidade no negócio; sua margem líquida e sua margem líquida a 

valor presente foram elevadas. É importante ressaltar que o valor obtido de TIR está dentro de 

parâmetros comumente utilizados pelas incorporadoras, já as margens líquidas são superiores aos 

seus parâmetros de tomada de decisão. O valor presente líquido (VPL) foi positivo, mostrando 

que o projeto foi lucrativo. Com relação ao tempo de retorno do investimento, ele foi coincidente 

nas três situações elaboradas, tendo um payback em 9 anos.  
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