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RESUMO  

 
O financiamento por instituições financeiras do custeio da produção para a implantação de 
empreendimentos de base imobiliária (EBIs) está cada vez mais difundido no mercado brasileiro. 
Decorre que a política de concessão de crédito promovida pelos agentes financeiros está 
relacionada, dentre outros aspectos, com o valor da garantia real pré-existente prestada pelo 
agente econômico em favor do banco, no que se denomina de índice de garantia (IG). No caso do 
financiamento para implantação de EBIs, a vinculação em garantia hipotecária do próprio 
empreendimento beneficiado com o crédito é o tipo de colateral mais comum nestas operações. 
Neste caso, o IG é representado pela razão entre o valor do EBI, no momento da contração da 
operação de crédito, e o volume total de recursos pleiteado pelo agente econômico. Contudo, 
quando da fase de implantação do EBI e para fins de compor a análise do IG, a prática adotada 
pelos agentes financeiros, sob o argumento de reduzir a exposição a riscos, é admitir que o valor 
para garantia do empreendimento é formado exclusivamente pelo valor do terreno mais o custo 
de reedição das eventuais edificações existentes, o que, invariavelmente, acaba sendo um fator 
restritivo de acesso aos recursos. Neste sentido, o presente artigo propõe, para EBIs em 
implantação, uma rotina para a arbitragem do valor potencial do empreendimento, cujo processo 
de valuation está apoiado no conceito de valor da oportunidade de investimento e suportado por 
mecanismos de mitigação de riscos, como seguros de performance bond e completion bond. A 
análise e validação desta proposta exigiu a estruturação de um protótipo de EBI – shopping 
center, cujas características e informações de desempenho e financiamento podem ser admitidas 
como bastante semelhantes a empreendimentos no Brasil, especialmente da região Nordeste do 
país. A aplicação do protótipo evidenciou a possibilidade de uso do valor potencial do EBI para 
subsidiar o processo de tomada de decisão das instituições financeiras acerca das operações de 
crédito, não apenas no que tange à análise do IG, mas em relação à otimização da alocação de 
recursos e à manutenção da dinâmica de acesso ao financiamento, sem, contudo, expor os 
agentes financeiro e econômico a riscos latentes. 
 
Palavras-chave: Valuation, empreendimentos de base imobiliária, valor potencial, instituições 
financeiras, financiamento de crédito. 
 



15ª Conferência Internacional da LARES 
São Paulo - Brasil 

23 a 25 de Setembro de 2015 

 
 

 

 

Valuation of real estate income properties under implementation: 
potential value proposition for decision-making in  

credit financing operations 
 

Lutemberg de Araújo Florencio1, Rômulo Pereira Lemos2 

1 Universidade de São Paulo (USP), Brazil, lutemberg@usp.br 
2 Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), Brazil, romulopl@bnb.gov.br 

 

ABSTRACT  

 
The funding by financial institutions to production costs for implementing real estate income 
properties is increasingly widespread in the Brazilian market. It follows that the lending policy 
promoted by financial agents is related, among other things, with the guarantee index (GI). The 
GI is the ratio of property value given as guarantee, at the time of contraction of the credit 
operation, and the total volume of resources claimed by the economic agent. In the real estate 
income properties case, binding the benefited property itself to its credit in mortgage guarantee is 
the most common kind of collateral in these operations. However, during the deployment phase 
of real estate income properties and in order to compose the GI analysis, financial agents usually 
admit, on the grounds of reducing exposure to risk, that the value for project guarantee is made 
only and exclusively by the value of the land, which invariably ends up being a limiting factor in 
accessing resources. In this sense, this articles proposes, as for what income properties under 
implementation is concerned, the estimative of potential value, whose valuation process is based 
on the concept of value of investment opportunity and supported by risk mitigation mechanisms, 
such as performance bond and completion bond insurance. The analysis and validation of such 
proposal demanded the structuring of an income properties prototype, whose characteristics and 
performance and financing information might be admitted as quite similar to income properties 
in Brazil. The prototype application evidenced the possibility of using the potential value of 
income properties as subsidy in the GI analysis and as an auxiliary tool in the decision-making 
process by financial institutions, enough to consider the careful exploration risk for sustainable 
development financing, optimization of resource allocation and maintenance of access to credit 
dynamics, without, however, exposing the financial and economic agents to latent risks. 
 
Keywords: Valuation, income properties, potential value, financial institutions, credit financing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Empreendimentos de base imobiliária (EBIs) são aqueles que têm a renda dos investimentos na 
sua implantação associada ao desempenho da operação que se verificará com base no imóvel, 
seja meramente a locação por valor fixado, seja pela exploração de uma determinada atividade, 
da qual se deriva a renda, como no caso dos shopping centers e dos hotéis (ROCHA LIMA 
JÚNIOR, 1994). 
 
Investimentos em EBIs requerem, em geral, uma elevada capacidade de mobilização de recursos, 
com resultados alcançados em um prazo muito longo em relação ao momento da decisão. 
Usualmente, o custeio da produção para implantação destes empreendimentos tem na 
composição do funding recursos de terceiros advindos de financiamento bancário, firmadas a 
partir de contrato entre o empreendedor (devedor, agente econômico, tomador do financiamento, 
tomador de recursos ou, simplesmente, cliente) e a instituição financeira (credor, agente 
financeiro, agente financiador ou, simplesmente, banco), no qual o agente econômico recebe 
uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros 
acertados. 
   
É sabido, entretanto, que o montante de um financiamento está relacionado, dentre outros 
aspectos, com o valor da garantia1 real2 pré-existente prestada pelo empreendedor em favor do 
banco, no que se denomina de índice de garantia (IG)3 . O IG é um dos indicadores mais 
importantes que um credor pode utilizar para determinar o risco de uma operação de crédito de 
longo prazo, sendo expresso por: 
 
 
 
 
 
com o IG expresso em %.4  
 
O IG objetiva preservar o nível de garantia que um imóvel pode oferecer para cobrir o 
financiamento e está relacionado com o risco de inadimplência, visto que quanto mais 
comprometimento pessoal e patrimonial o agente econômico tiver no negócio, maior o seu 
esforço para não entrar em incumprimento. Em última análise, o IG também influencia a 

                                           
1  Define-se garantia, em seu aspecto de risco, como a vinculação de um bem ou de uma responsabilidade 
conversível em numerário que assegure a liquidação do crédito (SANTOS, 2011). No Direito, as garantias podem 
ser pessoais ou reais. Em Finanças, garantia é normalmente designada de colateral. 
 
2 Garantias reais são bens ou direitos de recebimentos dados em garantia de obrigações relativas a operações de 
crédito.  As garantias reais se constituem sobre a vinculação de bens tangíveis do cliente, como, por exemplo, 
veículos, imóveis, máquinas, equipamentos, mercadorias e duplicatas (SANTOS, 2011). 
 
3 Esse indicador representa a razão entre o valor total das garantias reais pré-existentes, no momento da contração da 
operação de crédito, e o valor total do financiamento. Na literatura internacional, o IG é denominado de Loan-To-
Value (LTV), sendo expresso na razão inversa da prática nacional, ou seja:  
         
 LTV(%) =       _______VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO_________                                                                                  
                       VALOR TOTAL DAS GARANTIAS REAIS PRÉ-EXISTENTES 
 

4  Em geral, o IG exigido pelas instituições financeiras é de, no mínimo, 130% do valor da operação de 
financiamento, sendo flexibilizado em alguns casos específicos para um patamar de 100%.  
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recuperação do crédito no caso de insolvência do cliente, pois a riqueza patrimonial do devedor 
funciona como uma margem de segurança para o credor. 
 
A atual política de financiamento executada pelas principais instituições financeiras do país tem 
no IG um limitador natural do volume de recursos financiado, o que, invariavelmente, constitui 
um fator restritivo no acesso ao crédito. 
 
Sobre isto, FERREIRA (2007)5 ressalta que a apresentação de garantias reais compatíveis com o 
montante do financiamento é um dos maiores entraves para a concretização e obtenção de 
recursos de longo prazo pelo agente econômico perante o sistema bancário. Ainda segundo 
Ferreira (2007), “essa situação está prejudicando a implantação de bons projetos, que vão gerar 
empregos, impostos e movimentar a economia”. 
 
Decorre que, usualmente, quando o empreendedor visa à aprovação de financiamento bancário 
para a construção e implantação de um empreendimento de base imobiliária (EBI), é comum que 
o único bem disponível e passível de constituir garantia real pré-existente seja o próprio EBI a 
ser beneficiado com o crédito. Por esta razão, é imprescindível que seja promovida a valuation6 
técnica do EBI, fundamentalmente para fins de análise do IG pelo agente financeiro. 
 
Porém, duas relevantes questões surgem quando o objetivo é arbitrar o valor de um EBI ainda no 
ciclo de implantação7 para fins de garantia: (i) qual metodologia empregar? e (ii) qual valor 
adotar? 
 
No Brasil, as avaliações de bens estão regulamentadas pela Norma Brasileira Registrada (NBR) 
14653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A ABNT (2001) reconhece três 
enfoques gerais para identificar o valor de um bem: (i) custo, (ii) comparação e (iii) renda. 
 
De acordo com Caires (1997), pode-se afirmar que o princípio do custo encara o custo de 
produção de um determinado bem como fator primordial na formação de seu valor, remontando 
assim à teoria objetiva do valor, devida a Adam Smith. Já o enfoque da comparação, por sua vez, 
baseia-se no princípio da substituição, no qual se assume que o valor de mercado seja aquele 
praticado por compradores e vendedores bem informados de bens similares. Nota-se, desta 
maneira, que o método comparativo atende bem a uniformidades, e não a singularidades.  
 
Finalmente, o conceito da avaliação pela renda baseia-se tanto no princípio da antecipação, de 
Irving Fisher, segundo o qual o valor deriva dos benefícios futuros produzidos por um 
determinado bem, quanto no princípio da utilidade, correspondendo ao uso melhor e mais 
produtivo de um dado bem a longo prazo. A aplicação deste princípio metodológico, conforme 

                                           
5  Artigo publicado no jornal eletrônico “Desafio 21”. Disponível em: 
http://www.informazione4.com.br/cms/opencms/desafio21/versaopdf/pdf/436.pdf. Acesso em: 01 de junho de 2015.  
 
6 Termo trazido do inglês, largamente empregado no meio técnico, representando neologismo aceitável. Avaliação e 
arbitragem de valor de um bem substitui valuation na língua portuguesa. 

 
7 O ciclo de implantação corresponde ao período em que o projeto toma forma: desenvolve-se a construção, o 
aparelhamento e eventualmente, a propaganda, promoção e marketing do empreendimento, de acordo com a sua 
tipologia e seus aspectos mercadológicos, além de serem realizadas as contratações relacionadas com a exploração 
do imóvel, a exemplo de locações, arrendamentos ou outros serviços mais complexos e especializados. Esta etapa 
pode durar mais de três anos.  
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estabelece a ABNT (2001), embasa o método da capitalização da renda8, sendo o valor resultante 
denominado de econômico9. 
 
Os bancos, historicamente, sob o argumento de objetivar eliminar ou reduzir a exposição a 
riscos, consideram que o valor total de um EBI em implantação corresponde ao somatório dos 
valores de seus componentes 10 , ou seja, valor do terreno mais o custo de reedição 11  das 
edificações que, eventualmente, integram o empreendimento. Como frequentemente as 
benfeitorias12 que irão compor o EBI ainda serão erigidas, os agentes financeiros admitem que o 
valor do empreendimento, neste determinado momento, é representado exclusivamente pelo 
valor através do qual o terreno poderia ser vendido no mercado. A aplicação deste preceito 
metodológico, conforme estabelece a ABNT (2004), resulta no valor patrimonial13. 
 
Isto posto, evidencia-se que as instituições financeiras, em função das incertezas inerentes à 
construção e operação do EBI, partem da premissa de que não se agrega ao custo a mais-valia 
potencial14 que leva ao valor antes de, e durante, o ciclo de implantação, só se agregando a partir 
do início do ciclo operacional15, conforme vai ocorrendo a operação. Sob esta perspectiva, fica 
patente que para fins de garantia não há quaisquer ponderações no processo avaliatório acerca da 
potencialidade de geração de renda futura do empreendimento. 

                                           
8 Amato (2001) argumenta que a utilização do termo “método da renda” para análise de valor de empreendimentos é 
inadequada, pois o conceito de renda está intimamente associado ao investidor e não ao empreendimento, que no 
caso gera resultados. Em substituição, Rocha Lima Júnior (1998) adota o conceito de “valor da oportunidade de 
investimento (VOI)”, traduzido pelo estabelecimento de um juízo de valor, através de um mecanismo de valoração, 
sobre a oportunidade de investir, manter o investimento ou desmobilizá-lo. 

 
9 O valor econômico corresponde ao valor presente da renda líquida auferível pelo empreendimento, durante sua 
vida econômica, a uma taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade de igual risco (ABNT, 2004). 
Para Rocha Lima (1995,1998), o termo “valor econômico” não é adequado, por induzir a ideia de que este é o valor 
de sustentação e um dos atributos do empreendimento, o que é anti-doutrinário. Ao contrário, argumenta que valor 
não é atributo de qualquer bem, sendo o correto defini-lo como o valor da oportunidade de investimento, resultado 
de uma arbitragem, e não de uma medida. 

 
10  Este método de avaliação é denominado de evolutivo (ABNT, 2001), sendo uma conjugação do método 
comparativo com o método da quantificação de custo. Um maior detalhamento será apresentado na Seção 2. 

 
11 Gasto necessário para reproduzir o bem, descontada a depreciação, tendo em vista o estado em que se encontra 
(ABNT, 2001). 
 
12 Resultado de obra ou serviço realizado num bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano 
(ABNT, 2001). 
 
13 O valor patrimonial corresponde ao somatório dos valores de mercado dos bens que compõem o ativo permanente 
do empreendimento. Na impossibilidade de se identificar o valor de mercado de algum bem componente do 
empreendimento, considera-se a sua melhor aproximação: custo de reedição, valor econômico ou valor de desmonte 
(ABNT, 2004). 
 
14  Numa primeira abordagem e para fins deste artigo, a mais-valia potencial pode ser compreendida como a 
oportunidade de remuneração decorrente da possibilidade de renda futura associada ao negócio, mesmo que o 
empreendimento ainda não seja capaz de produzir resultados operacionais imediatos.  

 
15 O ciclo operacional caracteriza-se pela exploração da atividade específica para a qual o empreendimento foi 
concebido, produzindo renda. A sua operação, usualmente definida para um horizonte de 20 anos, é capaz de 
disponibilizar resultados durante todo o período, que serão revertidos ao empreendedor e/ou investidor. 
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Por outro lado, Damodaran (1996) defende que percepções de valor têm que ter o suporte da 
realidade, o que implica que o preço pago por um ativo deve refletir seus recebimentos e 
desembolsos esperados. Neste sentido, Amato (2001) argumenta que durante o ciclo de 
implantação se agrega mais-valia potencial ao EBI de modo mais intenso, haja vista que o 
empreendimento está se tornando apto a operar e, portanto, a produzir resultados que serão 
distribuídos aos futuros proprietários.  
 
Dada a controvérsia no que tange à agregação da mais-valia potencial na valuation de EBIs em 
implantação e, ao mesmo tempo, suprir algumas lacunas da literatura16  e contribuir com o 
desenvolvimento da pesquisa no setor de real estate, o presente artigo propõe uma rotina para a 
estimativa do valor potencial 17  de empreendimentos imobiliários para renda vinculados em 
garantia hipotecária. Aqui, o valor potencial é definido como sendo o valor esperado de um 
empreendimento projetado, associado à oportunidade de remuneração advinda de um fluxo de 
renda, dado que o imóvel ainda não é capaz de produzir resultados operacionais imediatos. 
 
A metodologia subjacente à rotina ora proposta baseia-se no método tradicional de valuation de 
empreendimentos imobiliários para renda, sendo apoiada no conceito de valor da oportunidade 
de investimento (VOI) e suportada por mecanismos de mitigação de riscos, como seguros de 
performance bond18 e completion bond19.  Desta forma, objetiva-se dar relevo à possibilidade de 
uso do valor potencial do EBI como subsídio na análise do IG, sobretudo com o intuito de 
auxiliar o processo de tomada de decisão das instituições financeiras no que tange à otimização 
da alocação de recursos financiados e manutenção da dinâmica de acesso ao crédito, sem, 
contudo, expor os agentes financeiro e econômico a riscos latentes. 
 
O presente artigo está dividido em 4 (quatro) seções. Na Seção 2, detalha-se a rotina para 
arbitragem do valor potencial, com ênfase para os procedimentos técnicos de valuation. 
Adicionalmente, faz-se uma breve exposição acerca do método evolutivo, usualmente 
empregado pelas instituições financeiras para a avaliação de EBIs em implantação com fins de 
garantia. A Seção 3 contempla um caso de protótipo de EBI – shopping center. Esta seção visa, 
sobretudo, arbitrar o valor potencial e compará-lo com aquele obtido a partir do método 
evolutivo, a fim de promover uma discussão sobre a sua aplicabilidade como ferramenta auxiliar 
na tomada de decisão em operações de crédito. Finalmente, na Seção 4, são apresentadas as 
conclusões e considerações do trabalho. 

                                           
16  Uma busca na literatura especializada de real estate não revelou a existência de quaisquer estudos que 
contemplem diretrizes específicas para “valuation de empreendimentos de base imobiliária para fins de garantia de 
operação de crédito”, nem tampouco no que tange à “consideração da mais-valia potencial na arbitragem de valor 
para EBIs em implantação”.  
 
18 Performance bond é uma modalidade de seguro que procura garantir a entrega da obra, no caso de falência da 
construtora ou de manifesta incapacidade para desempenhar os serviços. Caso haja problemas com a construtora do 
empreendimento, a companhia seguradora deve desembolsar a quantia necessária para contratar outra empresa para 
conclusão da obra dentro dos termos contratuais do segurado. Para emitir um performance bond a uma construtora, 
a companhia seguradora vasculha o histórico da empresa. Consulta clientes antigos, inspeciona obras concluídas e 
em andamento, analisa balanços contábeis, avalia a capacidade de crédito, etc. Enfim, procura se municiar de todas 
as informações para calcular o risco e fixar o prêmio do seguro. 
 
19  Do mesmo modo que o seguro de performance bond, completion bond procura garantir a entrega do 
empreendimento pronto para operar, sendo que neste caso o valor assegurado deve ser suficiente para trocar a 
empresa implantadora do empreendimento caso esta apresente problemas no cumprimento de suas obrigações de 
mobiliar e equipar o empreendimento, fornecer recursos financeiros para o início de suas operações e treinamento da 
mão-de-obra necessária para tal (TAKAOKA, 2003). 
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2. VALUATION DE EBIs NO CICLO DE IMPLANTAÇÃO 

2.1 Rotina de valuation para fins de garantia – como se vem calculando 
 
No Brasil, valuation de EBIs no ciclo de implantação para fins de garantia de operação de 
financiamento são realizadas, frequentemente, com base no método evolutivo, definido em 
ABNT (2001) como aquele em que a “composição do valor total do imóvel pode ser obtida 
através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerados o custo das 
benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização20”, ou seja: 
 
VI = (VT + CB) x FC,                                                                                                                   Eq. (1) 
 
onde:      
 
VI é o valor total do imóvel, no presente caso, do EBI 
VT é o valor do terreno 
CB é o custo de reedição da benfeitoria 
FC é o fator de comercialização. 
 
Dantas (2012) observa que a aplicação deste método segue as seguintes etapas: 
 
(i) Estimação do valor de mercado do terreno: o valor do terreno seja determinado pelo método 
comparativo de dados de mercado ou, na impossibilidade deste, pelo método involutivo21.  
 
(ii) Estimação do custo de reedição das benfeitorias: o custo de reedição das benfeitorias 
existentes no terreno deve ser apropriado com base no método comparativo direto de custo ou 
pelo método da quantificação de custo, e em métodos técnicos de depreciação.  
 
(iii) Estimação do fator de comercialização: o fator de comercialização deve ser estimado pelo 
método comparativo de dados de mercado, admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a 
unidade, dependendo da conjuntura do mercado, na época da avaliação22. 

 
Há também as situações, bastante típicas nos contratos das operações de financiamento, em que 
o EBI a ser financiado ainda não tem nenhuma benfeitoria construída quando de sua vinculação 
em garantia. Neste caso, o valor do empreendimento é representado exclusivamente pelo valor 
através do qual o terreno poderia ser vendido no mercado, estimado usualmente pelo método 
comparativo direto de dados de mercado ou pelo método involutivo. 
 
Desta forma, constata-se que os bancos tendem a promover valuation de EBIs em implantação 
para fins de garantia a partir da divisão do empreendimento pela conformação da sua base física, 
cuja ênfase está na validação de custos e na rotina de (re)produzi-lo. 

                                           
20 Razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo de reedição ou de substituição, que pode ser maior ou 
menor que 1 (um). 
 
21 Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo 
de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e 
com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e 
comercialização do produto (ABNT, 2001). 
 
22 Como os EBIs são únicos e objeto de transações discretas, de forma que encontrar a amostra representativa é 
praticamente impossível, pois não se caracterizarão, nem a semelhança, nem o universo suficientemente largo de 
transações, tem sido prática comum dos agentes financeiros a adoção empírica de um fator de comercialização igual 
a 1 (um) na Eq. 1. 
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2.2 Rotina de valuation para fins de garantia – proposta de valor potencial 
 
A rotina da base metodológica ora proposta está apoiada no conceito geral de valor da 
oportunidade de investimento, sendo adaptado para traduzir um juízo de valor potencial, 
arbitrado no início do ciclo de implantação, e entendido como aquele que a instituição financeira 
estaria disposta a acatar para fins de garantia tendo em vista a capacidade de geração de renda 
que proporcionará o empreendimento a ser financiado. Tem suporte nos seguintes 
procedimentos: 
 
(i)  dada a condição de que o empreendimento será beneficiado com o crédito do financiamento, a 
arbitragem do valor potencial do EBI em implantação para fins de garantia está condicionada à 
contratação de seguros pelo agente econômico, em benefício do agente financiador, contra riscos 
referentes à fase pré-operacional do projeto, como seguros que garantam a efetiva conclusão da 
obra (por exemplo, performance bond) e o início da operação do empreendimento (por exemplo, 
completion bond);    
 
(ii)  os custos com os seguros performance bond e completion bond são exclusivos do tomador 
de recursos e devem ser mobilizados previamente à contratação da operação de crédito, portanto, 
antes do início do ciclo de implantação; 
 
(iii)  o engenheiro de avaliações23 deve assumir a posição do agente financeiro, diante de uma 
postura de aversão ao risco;  

 
(iv)  como os empreendimentos têm seu valor arbitrado em função da qualidade de desempenho 
que seja possível alcançar, este estará preso ao cenário que se arbitra para análise, a partir das 
projeções de comportamento das variáveis que resultam na renda que o empreendimento 
oferecerá como retorno aos investimentos. Daí, então, o valor poderá se desviar, se a conjuntura 
estiver mais frágil que o cenário lançado para arbitragem, resultando a necessidade de que se 
promova um estudo destes desvios, para medir a sensibilidade do valor arbitrado, relativamente a 
deformações de comportamento com respeito aos padrões do cenário; 
 
(v)  assim, constrói-se o painel de informações e arbitra-se o valor potencial do EBI, sob o 
princípio de value at risk, que deve refletir por quanto conviria para a instituição financeira 
receber o EBI em garantia. 

 
A premissa subjacente aos procedimentos acima elencados é de que se o tomador de recursos 
não honrar24 o contrato firmado com a instituição financeira ainda no ciclo de implantação do 
EBI, o banco poderá acionar os seguros de performance bond e completion bond para garantir a 
conclusão da obra e o início da operação do empreendimento. Desta forma, o agente financiador 
poderá, se for o caso, ofertá-lo a um investidor (comprador) não aparente que esteja interessado 
no fluxo esperado da renda futura de exploração do EBI. 
 
 

                                           
23 Deve ser entendido por “engenheiro de avaliações” não só o próprio engenheiro como também outro profissional 
legalmente habilitado e especializado em avaliações. Em finanças, é usualmente denominado de “analista”. 

 
24  Em decorrência de manifesta incapacidade ou falência da construtora ou da empresa implantadora do 
empreendimento.  
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Quanto ao método de cálculo, o valor potencial de empreendimentos imobiliários para renda em 
implantação vinculados em garantia hipotecária de operação de crédito, sendo a data base (zero) 
o início do ciclo de implantação, será �pot�, calculado na Eq. 2:  
 

�� !" = ∑ $%
(&'!(!)%

)*%+" + ∑ -%
(&'!(!)%

)*%+"  +  ./ �0$1
(&'!(!)2 + ∑ -03*4

(&'!(!)4  24+& 5 × &
(&'!(!))*7,  

 
Eq. (2) 

 
onde: 
 
)* = extensão do ciclo de implantação. 
 
2 = extensão do ciclo operacional. 
 
j = contador de tempo, no ciclo de implantação. 
 
k = contador de tempo, no ciclo operacional. 
 
!(! = taxa de atratividade arbitrada pelo engenheiro de avaliações, assumida a postura do agente 
financiador. 
 
$%  = parcela de investimento prevista para o momento %, no ciclo de implantação. Se $%" for a 
parcela de desembolso prevista para o momento %  quando se preparou o orçamento e o 
planejamento da implantação, então: $% = $%". (& + *))% , em que *) corresponde à taxa de 
inflação de custos de implantação, na moeda referencial, para o ciclo de análise. 
 
-%  = parcela de reembolso (receita)25 prevista para o momento %, no ciclo de implantação.  
 
�0$1  = o valor �0$1é aquele que um investidor universal averso ao risco e não aparente pagaria 
pelo empreendimento, ao final do ciclo operacional, disposto a investir os recursos necessários 
para reciclagem do empreendimento, de forma que, por mais um ciclo de igual extensão, tivesse 
uma operação segura e rentável. De acordo com Rocha Lima Júnior (2000), pode ser calculado 
pela expressão simplificada: 
 

�0$1 = ", :; × < -03*4
(& + !(!)4�2   .

=2

4+2'&
 

 
-03* = resultado operacional disponível a cada período k do ciclo operacional, calculado 
segundo a expressão: 
 
-03*4 = -0>4 −  -0@4 × 1-A, onde -0@4  é a receita operacional e -0>4é o resultado 
operacional verificados em cada ano 4, e 1-A é o fator que se calibra para compor o fundo para 
reposição de ativos. 
 

                                           
25 Em função da tipologia do empreendimento, poderão acontecer entradas de recursos financeiros nesse período, 
como os encaixes de receitas provenientes da comercialização de lojas em shopping centers (Cessão de Direitos de 
Uso – CDU). Tal volume de recursos é pequeno frente às necessidades do programa de produção e dificilmente 
haverá recursos livres (retorno) para o empreendedor nesta fase. 
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Nesta abordagem, diferentemente da rotina de valuation tradicionalmente empregada pelas 
instituições financeiras e descrita na Subseção 2.1, arbitra-se o valor para fins de garantia com 
base nas condições da linha de crédito do financiamento e do desempenho da atividade que se 
desenvolverá no empreendimento. Desta forma, calcula-se o valor potencial do EBI que seria 
aceitável para lastro do financiamento, esperando que a operação, ocorrendo com absoluta 
aderência às condições lançadas no cenário de simulação, proporcione um fluxo de retorno capaz 
de remunerar o agente financiador, a uma certa taxa de retorno, no caso da venda do EBI para 
um investidor não aparente. 

3. APRESENTAÇÃO DO CASO PARA SUPORTE DA ARBITRAGEM DO VALOR 
POTENCIAL (�� !") 

O emprego de um caso para suportar as discussões tem como objetivo precípuo a aplicação dos 
conceitos até aqui expostos, fundamentalmente no que tange à arbitragem de �BCD�. O caso não 
é um retrato de um empreendimento específico, mas um protótipo, a partir do qual será simulado 
o desenvolvimento de um EBI, cuja equação de fundos para o custeio da produção contempla a 
ocorrência de financiamento bancário. 
 
3.1 Cenários e parâmetros referenciais 
 
Trata-se, o caso, de um shopping center, com o perfil mostrado na Tabela 1.  
 

Tabela 1: Perfil do empreendimento protótipo 
 

PERFIL DO EMPREENDIMENTO 

Áreas (m2) 

Área de terreno 45.000  

Total de área edificada 21.000  

     Área bruta rentável 13.000  

  

Ancoragem 4.000  

  

Mega Lojas 1.000  

Satélites 6.000  

Praça Gourmet 1.200  

Áreas de Lazer 800  

     Mall  7.000  

     Docas e serviços 1.000  

Áreas externas 24.000 

Estacionamento descoberto 15.800  

Outras 8.200  
 

 
Seguem adiante a Tabela 2, a Tabela 3 e a Tabela 4. A primeira contém o cenário estabelecido 
para a implantação do empreendimento, a segunda compreende o cenário básico segundo o qual 
se estrutura a linha de crédito para financiamento do custeio da produção e a terceira os 
parâmetros referenciais necessários para a avaliação da receita líquida esperada no ciclo 
operacional, estendendo-se pelo período de exaustão, com o balizamento de retorno nesse 
horizonte. 
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Tabela 2: Cenário do custeio de implantação do empreendimento protótipo 

 
CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO 

valores em R$ mil 

Ciclo de implantação - (anos) 3 

Terreno              7.000    
Projeto e planejamento              2.000    
Edificação           23.000    
Equipamentos           6.000    
Gerenciamento              3.000    

Orçamento base       
     

41.000  
 
 
 

Tabela 3: Condições de financiamento para o empreendimento protótipo 
 

DADOS DO FINACIAMENTO 
valores em R$ mil 

Valor total do projeto (exclusive o terreno) 
                        

34.000  

Valor do financiamento (70%)   
                        

21.420  

Contrapartida de recursos próprios 
                        

12.580  
Liberação do valor financiado (parcelas) 6 
Prazo total da operação (meses)   180 
Carência (meses)   36 
Taxa de juros (ao ano)   8,5% 
Periodicidade dos reembolsos (meses) 6 
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Tabela 4: Parâmetros referenciais para análise de desempenho do empreendimento protótipo 
 

PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO 
valores em R$/m² ABR -- Valores para a base de análise 

ciclo operacional - (anos)       20 
ciclo de estabilização - (anos)       5 
ciclo exaustão - (anos)       20 

EXPECTATIVA P/ 
FATURAMENTO 

MENSAL 

TAXA DE 
LOCAÇÃO 

PISO DE 
LOCAÇÃO 
MENSAL 

CDU 

ancoragem 1.000 3% 20 
mega lojas 930 6% 38 675 
satélites 850 7% 45 800 
praça gourmet 950 8% 57 1.350 
áreas de lazer 400 12% 36 650 

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO - (% ano) 
no período de estabilização       3,5% 
após a estabilização       1,5% 

CONTAS DO CICLO OPERACIONAL - (% da receita de locação) 
administração       8,0% 
fundo de PP&M       5,0% 
fundo de reposição de ativos       3,0% 

 
Os parâmetros contidos nestas tabelas não serão explicados em detalhe, na medida em que este 
artigo não objetiva estudar sistemas referenciais para análise de shopping centers, mas a 
preocupação está centrada no problema de arbitrar o valor potencial do empreendimento para 
fins de garantia, sendo este afetado, de forma sensível, pelos seguintes elementos:  

 
i.  a extensão do ciclo operacional e do período de exaustão: estes deverão ser calibrados, nunca 
impostos ao acaso. A observação de comportamento desta tipologia de empreendimento indica 
que estes prazos estão situados entre 18 e 22 anos, de sorte que o uso de 20 anos acaba por ser a 
referência mais encontrada nos textos técnicos de boa qualidade (ROCHA LIMA JÚNIOR, 
1994); 

  
ii. o fator para recolhimento de parcela da receita para formar o fundo de reposição de ativos 

(FRA) deve, também, ser calibrado em função da expectativa de degeneração e quebra das partes 
da edificação e de seus equipamentos. De acordo com Rocha Lima Júnior (1994), para shopping 
centers, fator entre 2% e 3% é um parâmetro de bom calibre; 

 
iii. em se tratando da taxa de atratividade e da taxa de inflação, estas devem ser as prevalentes no 
mercado, mas não as da conjuntura, porque elas podem carregar os vieses de uma onda do 
mercado. De outra forma, usa-se, para fins de valuation para garantia bancária, adotar a taxa 
mínima de atratividade estabelecida pela instituição financeira quando da análise do projeto de 
implantação do EBI via financiamento bancário.   
 
Naturalmente, conforme estiver configurada a equação de funding, mais ou menos recursos 
financiados, e o programa de implantação do empreendimento, mais ou menos acelerado, haverá 
impactos no fluxo de desembolsos financeiros o que, por seu turno e de acordo com as premissas 
aqui adotadas, repercute na arbitragem do valor potencial. 
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3.2 Arbitragem do valor potencial (�� !") 
 
Com base no cenário determinístico, que corresponde à média dos intervalos arbitrados no 
cenário referencial, tem-se, a partir da Eq. 2, que �BCD� = 53.266 , conforme ilustrado no 
Gráfico 1.   
 
Contudo, �BCD�  sofre desvios em função de deformação dos parâmetros dos cenários 
estabelecidos, porque está preso ao desempenho esperado para o empreedimento. Evidentemente 
que a garantia de desempenho está associada às ocorrências do ambiente, de forma que, havendo 
conturbação, relativamente às expectativas do cenário da análise, resultará quebra de valor do 
empreendimento. Da mesma forma, com respeito a distúrbios de comportamento no ambiente 
interno do empreendimento.  
 
Isto posto, convém que a arbitragem do valor potencial utilize o cenário referencial entre 
fronteiras desenhando múltiplos cenários de comportamento, que aqui não são cenários 
estressados, mas cenários prováveis de comportamento. O conjunto de estimativas constitui uma 
amostra de laboratório26, da qual se extraiu a faixa da amostra com 90% de confiabilidade para o 
comportamento de �BCD�	, conforme apresentado no Gráfico 1. 
 
Gráfico 1: Amostra de laboratório para �� !"	e valor em cenário determinístico (valores em 
R$ da data base 0) 
 

 
  
Deste modo, na metodologia aqui proposta, considerou-se, pautado no princípio da prudência27, 
a fronteira inferior da faixa da amostra com 90% de confiabilidade para arbitragem do valor 
potencial do EBI vinculado em garantia (�BCD�	 �R$ 49.456.000), aqui denominado de �BCD�	 
protegido.  

                                           
26 Foi empregada simulação de Monte Carlo, sendo realizadas mil iterações de estimativas do valor potencial. 
 
27 Princípio da prudência, segundo o qual são adotados os valores mais conservadores que permitam maior liquidez 
ao bem. Este princípio é usualmente aplicado nos casos de avaliação para garantias hipotecárias, de créditos ou 
empréstimos, coberturas de provisões técnicas de entidades seguradoras e determinação do patrimônio imobiliário 
dos Fundos de Pensão ou outros casos assemelhados (IBAPE, 2005). 
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3.4 Discussão dos resultados 
 
Para a configuração exposta no presente caso, o mecanismo de valuation tradicionalmente 
empregado pelas instituições financeiras e detalhado na Seção 2.1, conduziria à estimativa do 
valor do EBI para fins de garantia como sendo aquele correspondente apenas ao valor do 
terreno28 onde seria construído o empreendimento, ou seja, igual a R$ 7.000.000. Neste contexto, 
o IG resultaria em 33%, o que, provavelmente, inviabilizaria a concessão do financiamento, 
ainda que o empreendimento apresentasse uma evidente capacidade de inserção de mercado e 
indicadores de qualidade do investimento confortáveis diante dos riscos.    
 
Por outro lado, de acordo com a metodologia aqui proposta e com base na arbitragem do valor 
potencial do EBI descrito na Subseção 3.3, igual a �BCD� protegido de R$ 49.456.000, obtém-se 
um IG de 231%, o que ressalta a mais-valia potencial do empreendimento, mesmo ainda em fase 
de implantação. 
 
Isto posto, busca-se evidenciar com a arbitragem de �BCD�  uma possibilidade de abordagem 
complementar à atual sistemática de análise do IG pelas instituições financeiras, que leve em 
consideração na análise de valor de um EBI em implantação para fins de garantia, não apenas a 
base física do imóvel, mas também a mais-valia potencial decorrente de sua capacidade de 
geração de retornos, mesmo que o empreendimento ainda não seja capaz de produzir resultados 
operacionais imediatos. Desta forma, a arbitragem de �BCD� pode funcionar como um indicador 
auxiliar para avaliar a margem de segurança do agente financiador em caso de insolvência do 
tomador de recursos ainda na fase de implantação do empreendimento, além de promover uma 
nova perspectiva no que tange à avaliação do IG.  

4. CONCLUSÕES 

Os EBIs desempenham um papel relevante no desenvolvimento do país, não só pelo aspecto 
social no suprimento da demanda laboral, como também pelo aspecto econômico no crescimento 
do produto interno e pela geração de riqueza real. Todavia, a construção e expansão destes 
empreendimentos dependem, em geral, de financiamento bancário, que está condicionado e é 
limitado, dentre outros aspectos, pelo valor da garantia prestada pelo agente econômico em favor 
do banco, no que se denomina de índice de garantia (IG). 
 
Tendo em vista que, usualmente, a vinculação em garantia hipotecária do próprio EBI 
beneficiado com o crédito é o tipo de colateral mais comum nestas operações de financiamento, 
o presente artigo propôs, para empreendimentos ainda em fase de implantação, uma rotina para a 
estimativa do valor potencial (�BCD�), cujo processo de valuation está apoiado no conceito de 
valor da oportunidade de investimento e suportado por mecanismos de mitigação de riscos, como 
seguros de performance bond e completion bond.   
 
Conforme evidenciado ao longo deste artigo, a presente proposta de arbitragem de �BCD� pode 
ser uma alternativa para que a instituição financeira possa ponderar a mais-valia potencial do 
EBI na análise do IG, o que tende a flexibilizar o acesso do agente econômico ao crédito 
bancário para o financiamento do custeio da produção do EBI, sem, contudo, expor o banco e o 
tomador de recursos a riscos latentes. 
 

                                           
28 Para este caso, admitiu-se que o protótipo - EBI a ser financiado não tem nenhuma benfeitoria construída quando 
de sua vinculação em garantia.  
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Importante observar que a atual simplificação promovida pelos bancos de se adotar critérios de 
avaliação de EBIs -- para fins de garantia -- sustentados no método evolutivo e em rotinas de 
validação de custos de reedição, pode descaracterizar a gestão de riscos e comprometer os 
resultados empresariais, na medida em que se cria uma pretensa blindagem de exposição ao risco 
e anula a possibilidade de explorá-lo em benefício do ganho de competividade e rentabilidade.   
 
Por outro lado, a estimativa de �BCD�  pode auxiliar, do ponto de vista das instituições 
financeiras, na melhoria da qualidade do processo de tomada de decisão acerca das operações de 
crédito destinadas ao custeio da produção de EBIs, não apenas no que tange à análise do IG, mas 
em relação à otimização da alocação de recursos, à elaboração de políticas de proteções contra 
perdas, à promoção do desenvolvimento sustentável do crédito e à manutenção da dinâmica de 
acesso ao financiamento. 
 
Visando contribuir com o desenvolvimento da pesquisa técnico-científica e estender a presente 
abordagem, que configura como uma das primeiras do setor do real estate voltadas para a 
discussão da valuation de EBIs em implantação e vinculados em garantia, sugere-se que estudos 
futuros contemplem a estimativa do valor potencial atrelado a outras ações de mitigação de risco, 
além dos seguros de performance bond e completion bond,  a fim de favorecer uma análise 
comparativa de riscos para o agente financiador e de custos para o tomador de recursos, de forma 
a aumentar a sua probabilidade de sucesso no alcance dos objetivos. 
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