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                                                     RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como tema a análise de investimento em imóveis. Por 

meio do método de estudo de caso, analisou-se o processo de investimento, 

dados sobre o mercado imobiliário, análise da crise econômica financeira mundial 

que está interligada com o setor imobiliário americano, com vistas a demonstrar 

fluxos de informações entre o mercado e o investidor. Foram apresentadas 

características do setor imobiliário, índices, dados técnicos, fluxos de caixa e 

dados para análise de investimento. A conclusão principal encontrada foi que 

investimentos imobiliários rendem rentabilidade conservadora na diversificação 

de um portfólio trazendo segurança e aumento no valor patrimonial para a 

empresa. 

Palavras-chave: Investimento, imóveis, construtora, mercado, análise de 

investimento. 
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                                                      ABSTRACT 

 

            

The theme of this research is the analysis of real state investment. By the 

means of a study case, we research the investment process, some real state 

market data, and the analysis of the world financial crisis that is directly linked to 

the American real state market in order to show the relation between the 

information of the market and the investor. We present characteristics of the real 

state market, indexes, technical data, cash flow figures and data to analyze this 

kind of investment. The main conclusion that we found was that real state 

investments has a conservative profit in the diversification of a portfolio, which 

gives safety and increases  the patrimonial value of a company.  

 Key words: Investment, real state, construction, market, investment 

analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Vivemos um momento de extremo dinamismo nos mais variados aspectos 

que nos cercam ao longo de nossas vidas, tais aspectos podem ser citados como 

culturais, econômicos, tecnológicos, sociais que estão intrinsecamente 

conectados uns ao outros. Percebemos diariamente no cotidiano de nossas vidas 

que invariavelmente há fatores que nos impulsionam em busca de algo melhor, 

mais moderno, mais seguro muitas vezes sem estarmos preparados ou tampouco 

enxergando tal realidade.   

          Portanto, ao acompanhar as mudanças que ocorrem em nível global, 

atualmente, solidifica-se cada vez mais uma percepção própria sobre os 

acontecimentos e com isso há uma imensa necessidade de captarmos o ritmo 

que o mercado impõe às mais distintas sociedades, que se completam e 

interagem no mercado em que vivemos. 

Há uma infinidade de exemplos ao se tratar de avanços tecnológicos, mas 

mesmo com os inúmeros avanços no setor tecnológico, convivemos com um 

excesso de informação, que nos vem sendo fornecido a todo e qualquer 

momento de nossas vidas desde nosso nascimento, independentemente de onde 

estivermos e para onde iremos. Estas informações estão em todas as áreas com 

importância direta com a nossa evolução como ser humano. 

Segundo Senge (1990), ao se observar as empresas a mudança parte das 

pessoas para a organização, é a partir delas que idéias e atitudes nascem para 

interconectar esta tecnologia, contando com a percepção de cada pessoa, uma 

das necessidades da organização seria unir o potencial delas e planejar o seu 
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crescimento que, partindo dessas pessoas, faz a organização crescer e a nação 

prosperar. 

Agora, através de uma percepção holística da economia em que vivemos, 

percebemos que o mercado de capitais vem cada vez mais coordenando os 

diversos setores da economia que atuam de forma concomitante, não obstante, 

utilizamos tais mecanismos com a finalidade de adquirirmos uma maior 

rentabilidade por meio de índices de diversificação de nosso portfólio.  

No atual momento estamos vivenciando uma crise econômica financeira 

que afetou diretamente os investimentos que vinham sendo construídos ao longo 

dos últimos anos movidos pelo excelente desempenho do crescimento do PIB 

global. Devido ao fato de muitos destes investimentos não poderem ser desfeitos 

muito em função da falta de liquides do mercado, acarretou a necessidade de 

adaptação e diminuição de suas rentabilidades. 

Com isso buscamos atuar no mercado imobiliário cujo qual vinha obtendo 

um crescimento considerável devido ao maior acesso ao credito da população em 

geral, existindo um crescimento de valor nas classes A/B devido à massiça 

entrada de capital estrangeiro no país nos últimos anos acarretando em altos 

ganhos no mercado variável, alto índice de fusões e aquisições, o bom momento 

do agronegócio e aberturas de capitais na bolsa de valores o que resultava em 

um canal interessante para o setor imobiliário como alternativa de investimento 

tanto para financiadores quanto para investidores, também o excelente momento 

de crescimento econômico pelo qual o país tem passado, possibilitando um 

incremento considerável na renda per capita facilitando o acesso ao consumo 

para classes que até bem pouco tempo estavam à margem do sistema, 

acarretando em um aumento do PIB o que facilita o credito à classe D/E 

viabilizando a concretização do consumo de bens duráveis, móveis e imóveis.  

Sendo assim, a diversificação do portfólio em investimentos imobiliários 

tende a evoluir a rentabilidade da empresa ao criar uma nova opção com 

segurança e aumento de patrimônio com os ganhos adquiridos do mercado 

variável. Isto implica em pertinentes informações que moldam o mercado de 

capitais em que convivemos e atuamos diariamente.  
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O que, para este trabalho tem-se por objetivo avaliar uma análise de 

investimento específico de um empreendimento imobiliário que tem como fim a 

diversificação do portfólio da empresa. 

Na área de imóveis, a empresa diversifica seu fluxo de capitais em duas 

maneiras, uma como sócia investidora de uma construtora na participação de um 

projeto especifico e outra maneira sendo compradora de imóveis na planta com 

intuito de comercialização no decorrer da construção. 

 

 

 

1.1 Definição do problema 

 

Qual a melhor alternativa para atuar no mercado imobiliário: tornando-se 

sócio investidor de uma construtora ou adquirindo imóveis na planta para futura 

comercialização, como venda ou renda em aluguéis? 

 

1.2   Objetivo geral 

 

Avaliar a rentabilidade de investimentos imobiliários para, sócio investidor 

e comprador de imóvel na planta. 
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1.3  Objetivos Específicos 

 

a) avaliar o cenário econômico e o mercado alvo a se investir. 

b) avaliar as análises de investimento do negócio 

c) avaliar a remuneração dos empreendimentos imobiliários para a 

empresa. 

d) identificar a taxa de retorno do empreendimento imobiliário. 

 

 

1.4  Justificativa 

 

Iniciaremos expondo algumas idéias sobre o cenário econômico financeiro 

pelo qual o mundo vem passando nos últimos dois anos cujo qual se deu início 

em agosto de 2007, onde  começou a sentir na economia mudanças drásticas 

nos índices econômicos. 

Conforme Soros (2008), a crise demorou a chegar, mas havia anos era 

possível prevê-la. Tudo começou com o estouro da bolha da internet no fim de 

2000. O FED reagiu cortando sua taxa de juros básica de 6,5% para 3,5% no 

intervalo de poucos meses. Vieram então os atentados terroristas de 11 de 

setembro 2001. Para combater os efeitos negativos na economia, o FED 

continuou baixando a taxa – até chegar a 1% em julho de 2003, a menor em meio 

século, patamar em que se manteve por um ano inteiro. Durante 31 meses 

consecutivos, a taxa de juros de curto prazo real ficou negativa.  

O crédito barato deu origem a uma bolha imobiliária, a uma explosão nas 

compras alavancadas e a outros excessos. Quando o dinheiro é de graça, o 

emprestador racional continua emprestando até que não haja ninguém mais a 
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emprestar. As financeiras especializadas em crédito imobiliário reduziram suas 

exigências e inventaram novas maneiras de estimular os negócios e gerar 

comissões. Bancos de investimentos de Wall Street desenvolveram várias 

técnicas novas para vender nacos de créditos de risco a outros investidores, 

como fundos de pensão e fundos mútuos, ávidos por fazer dinheiro. Também 

criaram os veículos de investimentos estruturado para manter suas próprias 

posições fora dos seus balanços. 

Entre 2000 e meados de 2005, o valor de mercado das casas cresceu 

mais de 50%, houve um boom de novas construções. A Merrill Lynch calculou 

que metade de todo crescimento do PIB americano no primeiro semestre de 2005 

estava ligada ao setor imobiliário, fosse diretamente por meio de construção de 

casa e consumo relacionado, como as compras de mobília nova, ou 

indiretamente, pelo consumo pelo dinheiro obtido com o refinanciamento das 

hipotecas. Entre 1997 e 2006, através do conselho de assessores econômicos foi 

calculado que o refinanciamento de hipotecas botou nas mãos dos consumidores 

mais de 9 trilhões de dólares em dinheiro vivo. Um estudo conduzido por Alan 

Greenspan em 2005 estimou que, nos anos de 2000, o refinanciamento de 

hipotecas bancava 3% de todos os gastos pessoais. No primeiro trimestre de 

2006, era responsável por quase 10% da renda pessoal disponível. 

A valorização de dois dígitos nos preços das casas gerou especulação. 

Quando se espera que o valor de uma propriedade cresça mais que o custo dos 

empréstimos, faz sentido ter mais propriedades do que se pretende ocupar. Em 

2005, 40% de todas as compras do setor eram feitas como investimento ou 

segundo imóvel, e não para moradia. Como o crescimento da renda média real 

foi anêmico nos anos 2000, os investidores usaram a criatividade para fazerem 

os imóveis parecerem acessíveis. Os artifícios mais populares eram os 

financiamentos a taxas reajustáveis, tendo como chamariz a cobrança de juros 

abaixo do mercado nos primeiros dois anos. A idéia era que, depois de dois anos, 

quando uma taxa mais alta passasse a ser cobrada, a hipoteca fosse 

refinanciada, tirando proveito dos preços mais altos e gerando um novo conjunto 

de comissões para os emprestadores. Os critérios para concessão de crédito 
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implodiram, e as chamadas hipotecas subprime tornaram-se amplamente 

acessíveis com histórico duvidoso de crédito.  

Continuando o raciocínio nas questões pertinentes ao sistema hipotecário 

americano que esta em questão, torna-se questionável demonstrar os 

mecanismos financeiros utilizados em tal sistema para certo conhecimento dos 

fatos que de certo modo adentramos atualmente. 

Para tanto, segue comentário de Saunders (2007), onde os empréstimos 

imobiliários incluem principalmente empréstimos hipotecários, mas também 

algumas linhas de crédito vinculadas ao valor da residência(cerca de 8% da 

carteira de empréstimos imobiliários).  

Para os bancos e para as associações de poupança e empréstimo, os 

empréstimos hipotecários para a aquisição de residências também são o maior 

componente da carteira imobiliária; até recentemente, porém, os empréstimos 

para financiamento de imóveis comerciais tem sido o componente com o mais 

rápido crescimento. Além disso, os empréstimos para financiamento de imóveis 

comerciais representam mais de 80% das carteiras imobiliárias das companhias 

de seguro. Esses empréstimos provocaram sérios problemas de inadimplência e 

risco de crédito para bancos, associações de poupança e empréstimo e 

companhias de seguro. 

Tal como ocorre com os empréstimos ao comércio e à indústria, as 

características de empréstimos hipotecários e residenciais variam bastante. 

Incluem a magnitude do empréstimo e o prazo de vencimento do financiamento. 

Também são características importantes a taxa de juros(ou compromisso) e as 

despesas do empréstimo. Além disso, a taxa de juros pode ser fixa ou flutuante, 

também chamada de taxa reajustável. As taxas contratadas de empréstimo 

hipotecários com taxas reajustáveis(ARM’s – adjustable rate mortagages) são 

periodicamente reajustadas de acordo com algum índice, como a taxa de juros de 

obrigação do Tesouro, com prazo de um ano. A proporção de empréstimos com 

taxa fixa e ARM’s nas carteiras dos Ifs varia com o ciclo de taxas de juros. Em 

períodos de taxas baixas, os tomadores preferem empréstimos a taxa fixa. Em 
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conseqüência, a proporção entre ARMs e empréstimos a taxa fixa pode variar 

consideravelmente ao longo do ciclo. 

Os empréstimos hipotecários residenciais são operações de prazo 

bastante longo, de aproximadamente 25 anos. À medida que os preços de 

residências podem cair abaixo do saldo devedor do empréstimo – ou seja, sobe o 

quociente entre empréstimo e valor – a carteira de empréstimos hipotecários 

também é suscetível a risco de inadimplência. Por exemplo, durante o colapso 

dos preços de imóveis em Houston, Texas, no final da década de 1980, os preços 

de muitas residências chegaram a cair abaixo dos preços alcançados no inicio da 

década. Isso levou a uma elevação substancial da proporção de empréstimos em 

situação de inadimplência e posteriormente executados por bancos e 

associações de poupança e empréstimos. 

Permanecendo no vértice da crise financeira de 2008, seriam interessantes 

algumas explicações sobre a bolha imobiliária que originou tal crise. Tal 

conceituação coloca-se conforme raciocínio de Krugman (2008), que a bolha 

habitacional foi, sob certos aspectos, ainda menos explicável que a do mercado 

de ações da década anterior. Aconteceu que havia um novo universo tecnológico 

se abrindo á exploração pelas empresas. Acrescente-se a isso o fato de que o 

desempenho macroeconômico realmente melhorara – a estagflação como 

ameaça recuara e o ciclo econômico parecia mais moderno – e ainda havia o 

argumento de que certas regras tradicionais haviam perdido a validade. 

Porém, o que justificou a bolha habitacional? Sabemos por que os preços 

das ações começaram a subir: as taxas de juros estavam muito baixas nos 

primeiros anos da década de 2000, o que tornou atraente a compra de moradias. 

E não há dúvidas de que o aumento na demanda justificou parte do aumento dos 

preços. 

No entanto, o aquecimento do mercado não justificava a crença em que as 

velhas regras haviam perdido a validade. Imóveis são imóveis, os americanos 

sempre tiveram o hábito de comprar casas com dinheiro emprestado, mas é difícil 

compreender por que alguém teria acreditado, por volta de 2003, que os 

princípios básicos desses empréstimos haviam sido revogados. Com base em 
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longa experiência, sabemos que os compradores de imóveis não devem contrair 

financiamentos imobiliários cujas prestações estejam acima de sua capacidade 

financeira, que devem pagar a entrada com recursos próprios, bastante alta para 

que o valor líquido da casa, ou seja, o valor de mercado menos o saldo devedor 

do financiamento, se mantenha positivo, mesmo em caso de leve queda no 

mercado imobiliário. A redução das taxas de juros deve ter diminuído as 

prestações para o mesmo principal, mas não muito. 

O que efetivamente aconteceu, contudo, foi o completo abandono dos 

princípios tradicionais. Até, certo ponto, essa negligência foi induzida pela 

exuberância irracional das famílias, que se deixaram impressionar pelo aumento 

contínuo do valor de mercado das casas e resolveram entrar no mercado de 

qualquer maneira, sem se preocupar com o montante das prestações. No entanto 

fatores ainda mais importantes foram certas mudanças nas práticas de 

concessão de empréstimo, como dispensa ou redução de entrada e aumento das 

prestações mensais para valores muito superiores a capacidade de pagamento 

dos mutuários – ou que ao menos se tornariam alto demais, na hipótese de 

elevação nas taxas de juros, de início muito baixas, para atrair incautos. Boa 

parte, se não a totalidade, desses empréstimos duvidosos se enquadrava na 

categoria “subprime”, mas o fenômeno era muito mais amplo. E não foram 

apenas mutuários de baixa renda ou de grupos minoritários que assumiam 

dívidas superiores à sua capacidade financeira; a tendência se generalizara. 

E por que será que os mutuantes negligenciaram seus padrões? Primeiro, 

disseminou-se a crença na valorização constante dos imóveis. Desde que os 

preços dos imóveis subissem continuamente, a capacidade de pagamento do 

devedor, sob o ponto de vista do credor, não seria muito relevante. Se a 

prestação ficasse muito alta, o comprador poderia contrair novo empréstimo, com 

base no valor líquido crescente do imóvel, e levantar mais dinheiro ou, na pior 

das hipóteses, venderem a casa, pagar o saldo devedor e embolsar a diferença. 

Segundo, os credores não se preocupavam muito com a qualidade dos 

empréstimos por que os repassavam para investidores, que não sabiam o que 

estavam comprando. 
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A securitização de recebíveis imobiliários – formação de grandes pools de 

empréstimo hipotecários e venda de cotas a investidores, que conferiam aos 

titulares direito de participação direto nos pagamentos dos devedores – não é 

prática nova. Com efeito, o esquema foi adotado de início pela Fannie Mae, 

agência de empréstimos patrocinada pelo governo americano, ainda no início da 

década de 1930. Até a grande bolha habitacional, a securitização se limitava 

quase que exclusivamente a hipotecas “prime”: empréstimos a tomadores 

capazes de pagar entrada substancial de arcar com prestações elevadas. Mesmo 

esses mutuários se tornavam as vezes inadimplentes, em situações de 

desemprego ou doenças, mas as taxas de inadimplência eram muito baixas. 

Além disso, os investidores em títulos lastreados em hipotecas mais ou menos 

estavam conscientes da natureza e dos riscos de seus investimentos. 

A inovação financeira que possibilitou a securitização de empréstimos 

hipotecários subprime foi o chamado “collateralized debt obligation” (títulos 

garantidos por dívidas), ou CDO, que oferecia cotas de participação nos 

pagamentos dos recebíveis – mas nem todas as cotas eram iguais. Algumas 

eram seniores(privilegiadas) com prioridade no recebimento. Apenas depois de 

paga a remuneração dessas cotas as demais faziam jus a receber alguma coisa. 

Em princípio essa característica garantia as cotas privilegiadas como 

investimentos muito seguros. Mesmo que alguns mutuários não cumprissem suas 

obrigações, qual era a probabilidade de que o nível de inadimplência chegasse a 

ameaçar os direitos dos cotistas privilegiados? (Muito alta, como se veio a 

constatar – mas, na época, a percepção era diferente.) E, assim, as agências de 

classificação de crédito atribuíam grau AAA às cotas privilegiadas dos CDO’s, 

mesmo que os empréstimos hipotecários, em si, fossem muito duvidosos. Essa 

avaliação possibilitou a captação de recursos em grande escala para a 

concessão de empréstimos subprime, uma vez que muitos investidores 

institucionais, como fundos de pensão, que só investem em títulos AAA, se 

mostravam muito dispostos a comprar ativos com alta classificação de crédito, 

cujos retornos eram muito mais altos que os dos títulos de dívida comuns. 

Enquanto os preços das moradias se mantiveram em alta, tudo parecia 

perfeito e a corrente da felicidade continuou rolando. A inadimplência era baixa, 
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os títulos lastreados em recebíveis imobiliários geravam altos retornos, e dinheiro 

aos borbotões continuou a inundar o mercado de imóveis residenciais. Alguns 

economistas advertiram sobre a existência de grande bolha habitacional, cujo 

estouro acarretaria sérios riscos para a economia. Porém, algumas vozes 

poderosas garantiam o contrário. Alan Greenspan, em especial, afirmou que 

qualquer queda nos preços das casas era “muito improvável”. Ele admitiu que 

talvez houvesse alguma “espuma” em certos mercados imobiliários locais, mas 

não uma bolha nacional. 

Mas havia, e ela começou a se esvaziar 2006 – lentamente, de início, mas 

com velocidade cada vez maior. A essa altura, Greenspan já não era chairman do 

Fed, tendo sido substituído por Ben Bernanke. Porém, o greenspanismo ainda 

era a doutrina dominante: o Fed( e a administração Bush) acreditava que os 

efeitos da queda de atividade no mercado imobiliário poderiam ser “contidos”, que 

Bernanke, a exemplo de Greenspan, atuaria como motorista sóbrio da América. 

No entanto, a experiência que se seguiu ao estouro da bolha de ações 

deveria ter sido sinal inequívoco de que a confiança era improcedente. 

 

 

2 MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

Inicialmente serão tratados aspectos pertinentes ao setor imobiliário 

nacional, como um breve histórico do surgimento do mercado imobiliário na 

região central do país num momento onde havia exagerada demanda e baixa 

quantidade ofertada de residências para a população que vinha aumentando em 

função do desenvolvimento da nação, como as primeiras formas de incorporação 

se deram no mercado, assim como variáveis macroeconômicas que permeiam a 

análise financeira do setor em questão. 
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2.1 Mercado Brasileiro 

 

Conhecendo um pouco da história e dados do mercado que estamos 

estudando e atuando, discorreremos a linha de Cordeiro Filho (2008), onde se dá 

na década de 1960 que pretendia ser uma década mais industrializada, foi o 

tímido estopim do mercado imobiliário no Brasil. Até então as construções não 

eram em escala produtiva. Podemos generalizar por que nessa época, iniciou o 

crescimento dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Belo Horizonte, 

Brasília. Em decorrência do crescimento da população, as pessoas, por falta de 

opção, mal e distante de seu trabalho. Não existia financiamento de casa própria. 

Comprar uma casa própria, para a maioria da população era um sonho 

longínquo. 

Nessa época, a possibilidade de financiamento para a aquisição de casa 

própria era privilégio daqueles que, por inscrição antecipada nos seus institutos 

de previdência, conseguiam adquirir um imóvel para pagamento parcelado em 

conjuntos habitacionais que ensaiavam seus primeiros passos no mercado 

imobiliário. Esses institutos eram dos bancários – IAPB -, dos comerciários – 

IAPC, IAPTEC, IAPI -, dos industriários e vários outros institutos de pensões e 

previdência. Havia também o IPESP, que atendia funcionários do Estado e dos 

cartórios. 

Continuando nas palavras de Cordeiro filho (2008), com a instalação do 

governo militar, muitos problemas nas áreas financeira, fiscal, de saúde e 

moradia vieram à baila e um deles era o problema habitacional. A indústria 

automobilística iniciava seus projetos. Fazer um planejamento habitacional no 

papel era relativamente fácil; o complicado seria conseguir os recursos para 

desenvolver os planos. O déficit habitacional na época era considerado como em 

torno de dez milhões de habitações. Habitações simples. Não se contavam ai 

habitações do tipo padrão alto e alto.  

Já por volta da década de 1970, algumas construtoras, que aqui 

deixaremos de citar nomes, iniciaram obras de construções de edifícios, todavia 
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com financiamento dos próprios compradores. Em São Paulo, essas obras eram 

normalmente, em terrenos bem localizados e os preços eram bastante atraentes, 

muito abaixo dos de outros edifícios assemelhados. 

Os projetos eram melhores do que os da concorrência. A venda acontecia 

rapidamente e os compradores imaginavam que os prazos combinados seriam 

cumpridos. 

Os contratos dessas construtoras previam que os compradores faziam 

parte de um grupo que tomaria decisões em assembléias próprias. Nesses 

mesmos contratos, havia valores de fração de terreno e cláusulas que permitiam 

a parada da obra por falta de recursos. Necessário então assembléia dos 

compradores. 

Nessas assembléias bem preparadas por aqueles construtores, levantava-

se a situação da obra e novos valores eram solicitados e decididos. Novo aporte 

de recursos era então colocado para andamento da obra, que em alguns casos, 

demorava anos e anos para terminar. 

Tendo conhecimento de empreendimentos construídos dessa forma que 

demoraram mais de dez anos para terminar a obra e então se conseguir a 

obtenção do famigerado habite-se da Prefeitura. 

Após os aportes de recursos acima, verifica-se que os contratos não 

previam a compra de elevadores nem dos caixilhos das obras, bem como dos 

muros laterais, e em casos que houvesse piscina ou alguma construção de lazer 

isso ficaria para ser discutido em nova assembléia. Mais aportes de recursos 

eram então solicitados. Era interminável. 

Aqueles que desistiam, por cláusula contratual, perdiam tudo o que haviam 

colocado, ou faziam acordos nos quais os valores pagos eram devolvidos em 

percentuais absolutamente vis. Nos casos de desistência ou acordo, assinava-se 

um distrato e os construtores ou vendedores vendiam novamente a unidade e 

tudo começava outra vez. Ganhavam duas a três vezes conforme a quantidade 

de desistências. 
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Enquanto isso acontecia, durante vários anos, desde o início da obra, a 

construtora, por outro lado, já recuperara os recursos relativos à compra do 

terreno, mais o seu lucro e despesas de administração. Era um excelente negócio 

para os vendedores.  

Evidentemente que esse era o retrato de uma época em que a 

necessidade de se ter um imóvel, casa ou apartamento tornava-se caso de 

sobrevivência numa sociedade que não produzia habitações suficientes para a 

demanda. 

Foi criado nessa época de 1964 o banco Nacional da Habitação – o BNH. 

Era o que se denominava um banco de segunda linha, não atendendo o público 

diretamente. Poderia nos dias de hoje, ser uma agência reguladora ou um 

Ministério da Habitação. Ele gerava operações de crédito, administrava o FGTS – 

também criado na mesma época – e deu grande apoio à caótica situação de 

saneamento básico. Era um banco para fomento urbano. 

Voltemos aos idos de 1964. Havia ainda a necessidade de criação de 

bancos de investimentos, companhias financeiras para financiar os produtos que 

a indústria – novos empreendedores – começava a produzir. Enfim, chegava uma 

nova era no Brasil para o mercado imobiliário: o desenvolvimento. Evidentemente 

foram necessários recursos e isso o Brasil conseguiu com relativa facilidade junto 

aos bancos internacionais e apoio financeiro dos EUA ao novo governo militar. 

 

 

2.2 O mercado e o incorporador 

 

 

O mercado, década após década tomou vários rumos. Eram muitos os 

questionamentos que algo não ia bem. Somente nos preocupamos de fato com o 

que eventualmente esta acontecendo com o mercado quando as vendas 
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começam a cair e sentimos certo desânimo nos corretores e pessoas de gerência 

das vendas. 

Os problemas continuam os mesmos, o que mudam é a ferramenta, é a 

tecnologia. 

A atividade de incorporação é frenética e altamente competitiva, é preciso 

ter foco bem definido e, ao mesmo tempo, atender as necessidades dos futuros 

usuários do imóvel ou do adquirente. 

Os projetos devem considerar todos esses aspectos. O consumidor quer 

projetos modernos, inteligentes, que satisfaçam a seus desejos. Tais projetos 

devem considerar o desenvolvimento de tecnologias e, conforme o caso, devem 

sempre prever modernidades. Espaços convenientes para as necessidades da 

dona-de-casa, espaços para os jovens e as crianças, fiações embutidas para sala 

de internet rápida, escritórios para atendimento com pontos para computadores, 

fax e outras inovações são fundamentais. 

Novas metodologias de análise de viabilidade e de desejos do consumidor 

devem ser também consideradas. 

O percentual maior de construções nas grandes cidades é de 

incorporadores de imóveis residenciais, ou seja, empreendimentos habitacionais.  

É preciso que o preço seja compatível com o local, que tenha condições de 

tabela de vendas exeqüível comercialmente. Tudo é importante, até o nome do 

edifício tem peso promocional.  

O mercado necessita sempre de financiamentos para construção. 

Atualmente já se fazem estudos mais primorosos, considerando taxas de retorno 

de projetos e outras analises de marketing, mas o que manda, em realidade, é o 

custo do terreno, mais o custo de construção, mais os custos médios de vendas, 

e os custos financeiros fornecem uma prévia do negócio. Uma análise simplória 

informando que esta se viabilizando um lucro – sem considerar impostos – de 

pouco mais uma vez o valor do terreno já identifica que é um negócio razoável. 

Se dobrar o valor investido no terreno no prazo da obra financiada, melhora. 
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Em seguida, analisa-se qual o retorno do valor estimado do terreno. Com 

esse percentual de retorno ou de payback é que se verifica, em função da taxa de 

juros do mercado, retirando-se a inflação, qual é o resultado efetivo. 

Não estamos nos referindo aqui, àquele construtor que constrói para um 

grupo de investidores e que cobra uma taxa de administração sobre tudo o que a 

obra consome. Esse construtor é apenas construtor, não correndo riscos 

temporais, embora deva fazer o cumprimento dos prazos. Nos casos em que há 

financiamento para construção, os prazos são fundamentais para que se cumpra 

o cronograma físico-financeiro e não se paguem mais juros do que o necessário. 

Há períodos em que os bancos se afastam do setor. Quando isso acontece 

é porque esta havendo alguma aresta. É preciso analisar e tentar saber o que os 

banqueiros estão pensando. Podem ser problemas do mercado financeiro, novos 

regulamentos na área, problemas de caráter sistêmico ou ainda de liquidez. Foi o 

caso da década de 1980 – cheia de altos e baixos. Disponibilidades de capitais e 

queda nas taxas de juro e, muitas vezes o processo inverso. 

Parte da década de 1980, durante alguns anos foi uma crise sem 

precedentes pelo excesso de oferta. Daí surgiu no decorrer dos anos da década 

seguinte, mais precisamente a partir de 1997, formas de securitização de 

operações, cópias americanas, no ramo da construção civil, como as aplicações 

bancárias do tipo REITS e securitização de hipotecas MBS. 

Não há técnicas de controle de riscos no mercado imobiliário e nas 

operações dele decorrentes. Até as agências de risco dele se confundem e fazem 

análises não confiáveis. Vide a bolha imobiliária americana. O ramo é complexo e 

cheio de minúcias. A técnica é o conhecimento e a sensibilidade das várias 

situações de cenários que podem ser envolvidos, desde o risco isolado do 

negócio, como o risco sistêmico, aumento de inflação, da taxa de juros ou de 

problemas conjunturais.  

O risco de mercado, como, por exemplo, a concorrência, pode ser 

administrado em função de outras variáveis. Não há risco diversificável no 

negócio de construção imobiliária. 
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A diversificação começa na compra do terreno, inicia com o local e público 

que se deseja atingir, esta na inovação, na criatividade do projeto, do andar, 

demais acessórios no projeto da fachada, enfim, conhecimento, pesquisa, gestão 

e principalmente em algo absolutamente lúdico e incomensurável: a vocação e a 

sensibilidade.  

 

 

2.3  Investimento macroeconômico 

 

 

Com isso, expomos de forma sucinta a problemática do sistema financeiro 

que nos cerca atualmente, visando parâmetros para seguirmos no sentido de 

evitarmos tais deslizes conjunturais ocorridos nas economias em questão. 

 

Segundo Gremaud (2005), o investimento corresponde à aquisição de 

bens de capital, máquinas, equipamentos, edifícios e estoques, com o objetivo de 

gerar maior produção futura. Dessa forma constitui-se um elo entre o curto e o 

longo prazos, uma vez que, por um lado, é um elemento de demanda corrente, 

mas, por outro lado, amplia a capacidade produtiva futura da economia, ao 

ampliar o estoque de capital.  

 

Partindo-se dessa análise, segundo Pinheiro (2005), em uma economia 

existem diversos tipos de mercados que podem ser agrupados em: 

1-mercados de produtos onde operam bens manufaturados e serviços; e 

2-mercado de fatores que corresponde aos fatores de produção. 
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Sendo assim, o mercado financeiro que faz parte do mercado de fatores, é 

o mecanismo ou ambiente através do qual se produz um intercambio de ativos 

financeiros e se determinam seus preços. São mercados nos quais recursos 

financeiros são transferidos desde unidades superavitárias, isto é, que tem um 

excesso de fundos, até aquelas deficitárias, ou seja, que tem necessidades de 

fundos. 

A renda oferecida pelo sistema de produção não é homogênea, e isso leva 

à existência de agentes superavitários (que tem excedente de renda, por que a 

renda é maior que o consumo, e assim dispõem de poupança) e deficitários (que 

não dispõem de excedentes de renda, por que o consumo é igual ou superior a 

renda), que precisam de crédito para complementar suas necessidades de 

consumo. 

Os agentes superavitários que desejam aplicar suas poupanças para 

maximizar ganhos recorrem ao mercado financeiro, investindo suas economias 

em títulos para receber ganho ao final de determinado período. Essa oferta de 

recursos dos superavitários irá financiar as necessidades dos deficitários, que 

buscam o mercado financeiro para obter crédito para complementar sua renda. 

Com isso, podemos afirmar que o mercado financeiro transfere as poupanças dos 

agentes superavitários para os deficitários de uma economia. 

Ou seja, através desse mecanismo utiliza-se uma análise macroeconômica 

que para o meio de atuação em que a SOFS esta inserida torna-se necessária o 

desenvolvimento de tal análise. 

             Pinheiro (2005), para uma análise da economia nacional, é necessária a 

utilização dos conceitos de teoria macroeconômica, que fornece os parâmetros 

para a mensuração da atividade geral de um dado sistema econômico, tornando 

possível a utilização de um número restrito de variáveis fundamentais. Isso por 

que trabalha sobre as relações entre as diversas variáveis, eliminando muitos dos 

fatores que afetam o comportamento individual e permitindo a análise e a 

previsão do comportamento da economia e seus agentes. 
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A justificativa para a realização de uma análise macroeconômica é que a 

bolsa de valores deve refletir de alguma forma o desempenho da economia na 

qual ela esta inserida. Se a economia vai bem, as empresas têm a possibilidade 

de obter bom desempenho e conseqüentemente suas ações subirem, 

provocando uma alta da bolsa.  

Pode-se dizer que a macroeconomia é o ambiente no qual as empresas 

operam. Portanto, a capacidade de prevê-la pode traduzir-se em grandes 

oportunidades de ganhos nos investimentos em ações. 

O objetivo da macroeconomia é o estudo de um conjunto de variáveis 

macroeconômicas cujas inter-relações presidem ao funcionamento do sistema 

econômico. 

Conforme Pinheiro (2005), a estrutura básica de um modelo 

macroeconômico compõe-se da parte real e da parte monetária da economia, 

que pode ser vista pelos seus mercados. As variáveis ou agregados 

macroeconômicos são determinados pelo encontro da oferta e da demanda em 

cada um desses mercados.  

Abaixo veremos algumas variáveis monetárias que contribuem para a 

análise macroeconômica: 

 

2.4  Taxa de Juros 

 

Existe um consenso entre os analistas de que a taxa de juros é uma 

variável-chave no comportamento bursátil, e isto por várias razões. 

Dizemos que expectativas de lucro que guiam decisões de investimento 

são extremamente imprevisíveis. No entanto, existe outra orientação para essas 

decisões, que é a influência das taxas de juros sobre esse tipo de decisão. 
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A taxa de juros tem um papel estratégico nas decisões dos mais variados 

agentes econômicos, afetando diretamente os custos financeiros das empresas e 

as expectativas de investimentos da economia, por que: 

- se as taxas de juros caem os investidores vão à bolsa buscando maior 

rentabilidade; a demanda de ações sobe e com ela os preços das ações. Caso 

contrario, se as taxas de juros sobem, os investidores vêem atrativa a 

rentabilidade da renda fixa,  com pouco risco e, portanto, abandonam a renda 

variável, provocando uma queda nas cotações; 

- taxas de juros baixas supõem menos custos financeiros para as 

empresas e, portanto maior consumo de famílias e empresas. Tudo isso faz 

crescer os lucros empresariais, o que se traduz em cotações mais altas de suas 

ações; 

- quando as taxas da economia estão baixas, as pessoas tendem a 

consumir mais e os custos financeiros das empresas passam a ser menores. 

Esses fatores geram aumento no potencial de ganho das empresas e reflete nas 

cotações de suas ações que passam a ter preços mais altos. 

E, sobretudo, se uma ação proporciona um conjunto de fluxos futuros a 

receber (dividendos), seu valor presente (o preço da ação) depende da taxa a 

qual descontemos esses fluxos. Essa taxa mínima de rentabilidade que pedimos 

a ação será os juros livres mais um premio livre de risco. Se os juros livre de risco 

caem, a taxa que descontamos os fluxos da ação também cairá, e, portanto, o 

valor presente dos fluxos esperados (preço da ação) subirá notavelmente. 

Todas as variáveis que influem nas taxas de juros devem ser consideradas 

pelo analista bursátil: maior inflação provocará altas das taxas de juros; maior 

déficit público provocará altas de taxas de juro; uma taxa de câmbio em queda 

também poderá provocar altas nas taxas de juros 

A estimativa das taxas de juros é uma das mais difíceis atribuições em 

macroeconomia. De qualquer forma, podemos utilizar como parâmetros os 

fatores que determinam seu nível: 
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- oferta de poupança interna; 

-demanda por investimentos das empresas; 

-oferta/demanda de recursos do governo; 

-taxa esperada de inflação. 

 

Conforme Gremaud (2005) existem duas correntes alternativas sobre o 

que determina a taxa de juros. A primeira vê a taxa de juros como prêmio pela 

“espera”, ou seja, pela renúncia ao consumo presente em favor do consumo 

futuro. A taxa de juros é vista como o prêmio pela poupança. Essa concepção 

parte da idéia de que a única forma de guardar poupança é adquirindo ativos 

financeiros, dado que ninguém demandaria moeda como reserva de valor, uma 

vez que ela não rende juros. 

A segunda concepção considera a possibilidade de se guardar a poupança 

na forma monetária, uma vez que a moeda também é reserva de valor, vê a taxa 

de juros como prêmio pela renúncia à liquidez. De acordo com essa visão, o 

individuo tem duas decisões a tomar: a primeira é quanto poupar e a segunda é 

de que forma guardar a poupança. O simples fato de poupar não garante a 

obtenção de juros sob a poupança. Esta só terá algum rendimento se o indivíduo 

abrir mão de guardar a poupança na forma monetária e adquirir um ativo 

financeiro. Assim, a taxa de juros é vista como prêmio pela renúncia à liquidez 

(segurança) absoluta oferecida pela moeda. 

A determinação da taxa de juros segundo a primeira concepção se dá de 

acordo com a chamada teoria dos fundos emprestáveis e na segunda de acordo 

com o princípio da preferência pela liquidez. 

De acordo com a teoria dos fundos emprestáveis a taxa de juros é 

determinada pela oferta e demanda de títulos. De forma simples, pode-se dizer 

que a oferta de títulos é realizada pelas empresas que pretendem tomar 

emprestado (investir) e a demanda de títulos é realizada pelos indivíduos que 
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buscam aplicar seus recursos (poupança). A demanda de títulos será maior 

quanto menor seu preço, ou maior a taxa de juros. 

Quando houver um excesso de demanda, o preço do título subirá; pode-se 

entender esse caso como uma situação em que há excesso de oferta de fundos 

para ser emprestados, assim a taxa de juros se reduzirá. Quando houver excesso 

de oferta de títulos ocorre o contrário, há um excesso de demanda por 

empréstimos, o que fará com que a taxa de juros se eleve. Assim, nessa 

concepção, a taxa de juros é determinada pelo equilíbrio do mercado financeiro 

(mercado de empréstimos), isto é, ela se ajusta de tal forma a igualar a oferta e a 

demanda de empréstimos. Se se considerar que a demanda de empréstimos 

corresponde ao investimento e a oferta de empréstimos à poupança, isso 

significa que a taxa de juros se ajusta para garantir a igualdade entre poupança e 

investimento. 

Note-se que essa visão considera a existência de um mercado financeiro 

sem qualquer imperfeição, no qual os indivíduos conseguem aplicar seus 

recursos e tomar emprestado, sem qualquer restrição a taxas de juros de 

mercado. 

Como a taxa de juros é determinada pela oferta e demanda de fundos 

emprestáveis, se o governo apresentar um déficit e tiver que se financiar 

colocando títulos no mercado, isso pressionará a procura de fundos elevando a 

taxa de juros. 

A segunda forma de analisar a determinação da taxa de juros é por meio 

do princípio da preferência pela liquidez. Verificou-se, anteriormente, que a 

demanda de moeda depende da renda e da taxa de juros. Dado o nível de renda, 

quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. A influência da taxa 

de juros sobre a demanda de moeda decorre do fato de considerar-se a moeda 

como um ativo diferente dos demais sendo uma das alternativas possíveis para 

os indivíduos guardarem sua riqueza. Com base na demanda de moeda, dada a 

oferta de moeda, determina-se a taxa de juros que equilibra a demanda e a oferta 

de moeda.  
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Como se destacou anteriormente, os indivíduos demandam moeda tanto 

para realizarem transações como uma forma de guardarem a riqueza. Se a soma 

da demanda por esses dois motivos superar a oferta de moeda, isto é, se houver 

um excesso de demanda de moeda, a taxa de juros deverá elevar-se para 

desestimular a posse de moeda. 

É neste ponto que a política monetária pode afetar o nível de demanda 

agregada da economia e afetar o produto. Como o investimento e o consumo 

variam inversamente com a taxa de juros, sempre que o governo quiser conter a 

atividade econômica, ele pode contrair a oferta monetária e com isso afetar a taxa 

de juros e a demanda. 

Quando o governo contrai a oferta de moeda, faltará moeda no nível 

prevalecente de taxa de juros e renda, isto é, haverá um excesso de demanda de 

moeda que forçará a elevação da taxa de juros. Com isso a demanda agregada 

se reduzirá, diminuindo o produto. Uma expansão monetária teria um efeito 

contrário, diminuindo a taxa de juros, estimulando a demanda e o produto. Note-

se que o impacto da política monetária sobre o produto dependerá de quanto 

será a alteração da taxa de juros para equilibrar o mercado monetário e de 

quanto as despesas de investimento e consumo foram afetadas pela taxa de 

juros. Percebe-se, portanto, que a política monetária afeta indiretamente o 

produto. 

Um ponto que merece ser destacado é a forma como é conduzida a 

política monetária. Existem dois tipos de política monetária: a ativa e a passiva. 

Na primeira, o BACEN controla a oferta de moeda e, neste caso, a taxa de juros 

oscila para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda de moeda. No segundo 

caso, o BACEN visa determinar a taxa de juros quer pela taxa de redesconto quer 

pela remuneração dos títulos públicos e, neste caso, deixa a oferta de moeda 

variar livremente para manter a taxa de juros, ou seja, a oferta de moeda fica 

endogenamente determinada. 

De acordo com esta última visão, o sistema financeiro teria capacidade, 

por meio do processo de inovações financeiras, de adequar a oferta de  moeda à 

demanda existente a determinada taxa de juros. Assim, a única opção que 
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restaria ao BACEN seria tentar afetar a taxa de juros via atuação no mercado de 

títulos (operações de mercado aberto) ou por meio do custo do dinheiro para 

empréstimos aos bancos (redesconto). As taxas de juros praticadas pelo governo 

funcionariam como as taxas básicas do mercado, sobre as quais se formariam as 

demais taxas de acordo com os riscos e os prazos de operações. 

 

2.5 Inflação 

 

Definimos inflação como sendo aumento generalizado de preços de uma 

economia. Esse aumento pode ser obtido com a variação de uma cesta de 

produtos que constituem o consume médio de uma família. Com a evolução geral 

do nível de preços, a inflação surge como uma variável macroeconômica que 

afeta diretamente a situação financeira da empresa, devido ao grande excesso de 

circulação de moeda no mercado, causando grande aumento do consumo e 

como conseqüência aumento dos preços. 

Alguns dos principais índices que medem a inflação no Brasil: 

- Índice geral de preços do IBGE; 

- Índice de preço ao Consumidor (IPC) do IBGE; 

- Índice de preço ao Consumidor Ampliado (IPCA) do IBGE; 

Dizemos que a inflação pode ser causada por: 

- aumento da demanda maior que a oferta existente, provocando um 

aumento nos preços em função da escassez; 

- aumento nos custos dos insumos e mão-de-obra, que são repassados 

aos preços finais; 
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- aumento da quantidade de moeda em circulação na economia, gerando 

aumento em termos monetários os produtos negociados, ainda que em termos 

reais os preços continuem iguais. 

Tendo em vista o fato de que, num processo inflacionário intenso, o valor 

da moeda deteriora-se rapidamente, ocorre um desestímulo à aplicação de 

recursos no mercado de capitais. 

A inflação afeta a bolsa de valores da seguinte forma: 

- obriga as autoridades monetárias a reduzir a oferta monetária da 

economia e com isso aumenta o preço do dinheiro (taxa de juros); 

- dificulta o crescimento econômico em função do desestímulo à produção. 

Uma inflação ascendente e/ou persistente elevada cria condições para gerar 

expectativas desfavoráveis com relação ao futuro, podendo acarretar inibição nas 

aplicações de prazo mais longo, e conseqüentemente uma queda nos 

financiamentos de médio e longo prazos de atividades produtivas por meio do 

mercado de capitais. Esse fato ocorre por que os agentes que possuem recursos 

e que participam desse mercado exigirão uma rentabilidade que cubra a inflação 

estimada e terão de assumir posições mais especulativas e de resultados de 

curto prazo. 

Conclui-se, com isso, que inflação ascendente gera queda na bolsa de 

valores. Por outro lado, a inflação num processo descendente ou estável estimula 

negociações nesse mercado. 

 

2.6  Taxa de câmbio 

 

Conforme Eiteman (2002), a crescente volatilidade das taxas de câmbio é 

um dos maiores desenvolvimentos econômicos dos últimos 30 anos. Sob o atual 

sistema de taxas de câmbio parcialmente fixas ou flutuantes, os ganhos de 

empresas multinacionais, bancos e de investidores individuais estão sujeitos a 
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flutuações reais e nominais como um resultado das mudanças nas taxas de 

câmbio relativas. As políticas de prevenção e reação às flutuações das taxas de 

câmbio estão evoluindo à medida que cresce a compreensão sobre o 

funcionamento do sistema monetário internacional, que se tornam claras a 

contabilidade e as regras de impostos para ganhos e perdas no câmbio exterior e 

que o efeito econômico das taxas de câmbio sobre fluxos futuros de caixa e 

valores de mercado se tornam conhecidos. 

Embora taxas de câmbio voláteis possam aumentar o risco, elas também 

criam oportunidades de lucro para as empresas e os investidores, se houver uma 

compreensão adequada da administração do risco de câmbio. Para administrar o 

risco de câmbio, entretanto, é preciso compreender como funciona o sistema 

monetário internacional. O sistema monetário internacional pode ser definido 

como a estrutura dentro da qual as taxas de câmbio são determinadas, os 

negócios internacionais e os fluxos de capital são acomodados e onde se fazem 

os ajustes no balanço de pagamento. Também incluí todos os instrumentos, as 

instituições e os acordos que unem as moedas do mundo, os mercados 

monetários, títulos, bens imobiliários e mercados de commodities. 

A análise das perspectivas de uma empresa deve começar com a 

economia global. Ao estar inserida em um contexto internacional, a empresa é 

afetada pela economia internacional em seus mais diversos níveis. As 

perspectivas de exportação e importação, a competição de preços em função da 

concorrência internacional, ou os ganhos obtidos com os investimentos 

internacionais são alguns dos exemplos que podemos citar onde a economia 

internacional afeta o desempenho da empresa. 

A taxa de câmbio é o preço da moeda nacional, de uma unidade de moeda 

estrangeira, nos permite calcular a relação de troca, ou seja, o preço relativo 

entre diferentes moedas. Ela influi diretamente no desempenho das bolsas de 

valores, uma vez que afetam toda economia. 

A taxa de câmbio de uma economia depende de variáveis como: 
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- aumento nos preços dos produtos (inflação): uma alta da inflação afeta a 

necessidade de ajustes na taxa de câmbio, para que este passe a refletir o poder 

de compra real da moeda local. Podemos entender que um aumento na inflação 

pode gerar uma queda na taxa de câmbio, ou seja, no poder de compra da 

moeda local em relação às moedas externas; 

- balança comercial: de forma geral, a relação entre as entradas de 

recursos externos (exportações) e suas saídas (importações) afeta a taxa de 

câmbio da economia. Por exemplo, um aumento nas exportações gera um 

aumento na oferta de moeda externa na economia, produzindo assim, uma 

redução no seu preço, como resultado, a taxa de conversão entre as moedas 

(taxa de câmbio) cairá, refletindo um aumento do poder de compra da moeda 

local. 

- conta de capitais do balanço de pagamentos: outra forma de entrada e 

saída de moeda externa na economia é por meio dos investimentos estrangeiros 

que o país recebe. Quando ocorre grande entrada ou saída de capitais em uma 

economia, há um respectivo aumento na oferta e na demanda de moeda externa 

e como conseqüência a taxa de câmbio se altera.  

Uma queda na taxa de câmbio, ou seja, um aumento no poder de compra 

da moeda local acaba induzindo a um aumento nas exportações da economia. 

Para atender a essa nova demanda, as empresas tendem a produzir mais e a 

contratar mais mão-de-obra, como conseqüências as empresas crescem e a 

economia também. A bolsa de valores que reflete o desempenho da economia, 

apresentará uma alta em função desse movimento resultando na queda da taxa 

de câmbio. 
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2.7  Crescimento econômico 

 

O crescimento econômico é caracterizado pelo aumento da capacidade 

produtiva de bens e serviços de uma economia, num determinado período de 

tempo. 

Em seu artigo Reflexos de política econômica no mercado de capitais, 

Pereira nos que: 

A convivência com o crescimento econômico, a taxas pelo menos 

históricas, associado com um nível natural de emprego, reflete que o sistema 

econômico esta mantendo o nível de atividades funcionando a plena capacidade, 

o que incentiva maiores investimentos empresariais. Por conseguinte tal 

fenômeno estimula a que os empresários procurem mais o mercado de capitais 

para financiar estes investimentos. Cria-se então um certo clima de confiança, a 

partir de expectativas de que o pais só tem a melhorar, influenciando 

positivamente a todos os participantes desse mercado.  

Como exemplos de alguns fatores que determinam a sensibilidade dos 

lucros da empresa para com o crescimento econômico têm: 

- sensibilidade das vendas 

- alavancagem operacional 

- alavancagem financeira 

 

Com isso, diversificar o portfólio em investimentos imobiliários analisando 

juntamente o setor de renda variável que compõe o mercado de capitais, acaba 

norteando a composição de portfólio que a SOFS busca administrar, tornando-se 

importante analisar como diversificação de seu portfólio alternativas em 

investimentos na área de empreendimento imobiliário buscando auferir uma 

maior rentabilidade em seus rendimentos à longo prazo. 
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       3 CRITÉRIOS DE INVESTIMENTO 

 

Segundo Ross (2002), na gestão de uma empresa, o administrador 

financeiro precisa encontrar respostas para três tipos de perguntas importantes. 

Em primeiro lugar, que investimentos a longo prazo deve a empresa fazer? Essa 

é a decisão de investimento. Em segundo lugar, como devem ser levantados os 

recursos para os investimentos escolhidos?  Essa é a decisão de financiamento. 

Em terceiro lugar, como deve a empresa gerir suas atividades monetárias e 

financeiras no dia-a-dia? Essas decisões envolvem o processo de financiamento 

a curto prazo, e preocupam-se com o capital de giro líquido. 

Conforme Damodaran (2008) ativos imobiliários e ativos financeiros 

compartilham várias características comuns. Seu valor é determinado pelos 

fluxos de caixa que geram, pela incerteza associada a estes fluxos de caixa por 

seu crescimento esperado. Ceteris Paribus, quanto maior o nível e o crescimento 

dos fluxos de caixa, e quanto menor o risco associado aos fluxos de caixa, maior 

o valor do ativo. 

Existem também diferenças significativas entre as duas classes de ativos. 

Há diferenças na liquidez entre os dois mercados e nos tipos de investidores de 

cada mercado. Há também diferenças na natureza dos fluxos de caixa gerados 

por investimentos financeiros e por investimentos imobiliários. Investimentos em 

ativos reais, em particular, têm freqüentemente vidas finitas e precisam ser 

avaliados levando-se em consideração este aspecto. Muitos ativos financeiros 

como as ações, por exemplo, tem vidas infinitas. Essas diferenças nas vidas dos 

ativos se manifestam no valor a eles atribuído ao final do “período de estimativa”. 

Os valores de ativos de vida infinita, como as ações, tendem a aumentar com o 

tempo. O valor final de um ativo real pode ser inferior a seu valor corrente, porque 

o uso do ativo pode depreciar seu valor. No caso de imóveis, o componente da 

construção terá uma vida finita, ao passo que o componente do terreno terá uma 

vida infinita.  
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Vamos retratar algumas das principais ferramentas financeiras presentes 

na análise do investimento. 

Conforme Ross (2002), as finanças tratam do processo pelo qual alguns 

mercados especiais lidam com series de fluxo de caixa. Tais mercados são 

chamados mercados financeiros. A tomada de decisões de investimento e 

financiamento requer o conhecimento dos princípios econômicos básico dos 

mercados financeiros. 

Para uma análise mais eficiente de um empreendimento imobiliário, vamos 

usar índices que indicarão com maior eficiência a tomada de decisão do 

investimento, tais como: VPL(valor presente liquido), TIR(taxa interna de retorno) 

e remuneração. Além de trabalharmos com fluxos de caixa que auxiliam na 

avaliação do negócio. 

 

 

3.1  VPL 

 

O valor presente líquido de um investimento é o valor presente dos fluxos 

futuros de caixa desse investimento, é um critério simples para decidir se um 

investimento deve ser feito ou não. Ele diz quanto dinheiro o investidor precisaria 

ter agora como substituto da realização de um investimento. Se o valor presente 

liquido for positivo, o investimento valerá a pena, por que sua realização será 

essencialmente idêntica ao recebimento de uma quantia igual ao valor presente 

líquido. Se o valor presente liquido for negativo, a realização do investimento hoje 

será equivalente a fazer um pagamento agora, e o investimento deverá ser 

rejeitado. 

Usamos o termo valor presente liquido para ressaltar que já estamos 

incluindo o custo corrente do investimento na determinação de seu valor, e não 

consideramos apenas o que produzirá como resultado futuro. 
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O valor presente de um fluxo futuro de caixa é o valor desse fluxo de caixa 

depois de considerada a taxa de juros de mercado apropriada. O valor presente 

liquido de um investimento é o valor presente dos fluxos futuros de caixa desse 

investimento, menos o custo inicial do investimento. 

 

3.2 PAYBACK 

 

O critério do período de payback é uma das alternativas mais populares ao 

VPL. 

O critério do período de payback na tomada de decisão de investimento é 

simples. Seleciona-se certo período de corte, digamos de dois anos. Todos os 

projetos que tiverem períodos de dois anos ou menos serão aceitos, e todos que 

proporcionarem recuperação do investimento em mais de dois anos, serão 

rejeitados. 

Um dos pontos negativos do método payback é o fato do critério ignorar a 

distribuição dos fluxos de caixa dentro do período. Isso deixa o método payback 

inferior ao VPL, pois o enfoque do VPL desconta os fluxos de caixa corretamente. 

Outro ponto negativo é o fato dele ignorar todos os fluxos de caixa que 

ocorrem após o momento de recuperação do investimento, portanto este método 

acaba por forçar os administradores a adotar uma orientação artificial de curto 

prazo, que pode conduzir a decisões que não sejam as melhores para os 

acionistas. 

E quanto à taxa de desconto, no período de payback ela até certo ponto 

passa a ser arbitrária. 

Portanto, o que seja mais importante, é que o critério de payback possui 

algumas propriedades desejáveis do ponto de vista de controle de gestão. Tão 

importante quanto à própria decisão de investimento é a capacidade da empresa 

de avaliar a habilidade do administrador na tomada de decisões. Sob o critério do 
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VPL, pode ser necessário que se passe um longo período até que se julgue se a 

decisão tomada era correta ou não. 

 

3.3 TIR - Taxa Interna de Retorno 

 

O raciocínio básico por trás da TIR é o de que se procura obter uma única 

cifra para sintetizar os méritos de um projeto. Essa cifra não depende do que 

ocorre no mercado de capitais e é por esse motivo que é chamada de taxa 

interna de retorno; a cifra é interna ou intrínseca ao projeto e não depende de 

mais nada, a não ser dos fluxos de caixa do projeto. 

A TIR é a taxa que faz com que o VPL do projeto seja nulo. 

A regra básica da TIR é: aceitar o projeto se a TIR for superior a taxa de 

desconto e rejeitar o projeto se a TIR for inferior a taxa de desconto, ou seja, 

quando aceitarmos projetos como este, no qual a taxa de desconto é inferior à 

TIR, estaremos aceitando projetos com VPL positivo. Portanto a regra da TIR 

coincidirá exatamente com o critério do VPL. 

 

3.4 Fluxo de caixa descontado 

 

Damodaran (2008) nos diz que o valor de qualquer ativo que produz/gera 

um fluxo de caixa é o valor presente de seus fluxos de caixa esperados. Assim 

como os modelos de avaliação de fluxo de caixa descontado – como, por 

exemplo, o modelo de desconto de dividendos – podem ser utilizados para avaliar 

ativos financeiros, podem também ser empregados para avaliar investimentos 

imobiliários. 
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Para utilizar a metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliar 

investimentos imobiliários, é necessário: 

- avaliar o grau de risco do investimento imobiliário e estimar uma taxa de 

desconto baseada no grau de risco. 

- estimar os fluxos de caixa esperados do investimento imobiliário para a 

vida do ativo. 

Nem todos os investimentos imobiliários geram fluxos de caixa. Para 

aqueles que o fazem, os fluxos de caixa podem ser estimados da mesma forma 

que podem ser estimados para investimentos financeiros. O objetivo final é 

estimar os fluxos de caixa após os impostos. Exatamente como no caso dos 

ativos financeiros, esses fluxos de caixa podem ser estimados para investidores 

do patrimônio liquido em ativos reais. Esses fluxos de caixa que restaram após o 

encontro de todas as despesas operacionais, das obrigações de dividas 

(despesas de juros e pagamentos de principal) e das despesas de capital. Os 

fluxos de caixa também podem ser estimados para todos os investidores 

imobiliários. Esses fluxos de caixa são o equivalente dos fluxos de caixa da 

empresa, que é o fluxo de caixa antes do pagamento das obrigações da dívida. 

Muitos investimentos imobiliários geram fluxos de caixa na forma de 

receitas de leasing e aluguéis e podem ser avaliados utilizando-se modelos de 

fluxo de caixa descontado. 

 

 

3.5  Risco 

 

Inerente a qualquer negócio esta o risco que o permeia e define que tipo 

de negócio se esta entrando, portanto continuando na linha de Damodaran 

(2008), investir em imóveis expõem os investidores a maiores (e diferentes) tipos 
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de risco que investir em ativos financeiros? Em caso positivo, como este risco é 

avaliado e recompensado?  

Argumenta-se que alguns investimentos como imóveis, por exemplo, 

podem exigir desembolsos de capital tão grandes que os investidores podem não 

ser capazes de diversificar suficientemente. Conseqüentemente, o uso do CAPM 

ou do APM que admitem que apenas riscos não diversificáveis sejam 

recompensados, levará a uma subestimação do risco. 

Esse argumento pode ser compensado de forma razoavelmente simples 

observando-se que: 

- muitos investidores que concentram suas posses em imóveis o fazem por 

escolha. Vêem essa opção como uma forma de alavancar seu conhecimento 

especializado em imóveis. 

- mesmo grandes investimentos imobiliários podem ser divididos em partes 

menores, permitindo aos investidores a opção de possuir investimentos 

imobiliários conjuntamente com ativos financeiros. 

- assim como o investidor marginal em ações é freqüentemente um 

investidor institucional, com recursos para diversificar e manter baixos os custos 

de transações, o investidor marginal em muitos mercados imobiliários de hoje tem 

recursos suficientes para diversificar. 

Falta de liquidez. Uma crítica mais relevante às tradicionais avaliações de 

risco é que elas admitem que todos os ativos tenham liquidez (ou, pelo menos, 

que não haja diferença na liquidez entre os ativos. Os mercados de muitos 

investimentos imobiliários têm menos liquidez que os mercados de ativos 

financeiros – as transações ocorrem com menos freqüência, os custos de 

transações são maiores e há muito menos compradores e vendedores. Quanto 

menor liquidez tiver um ativo, argumenta-se, maior o seu risco. 

A ligação entre a falta de liquidez e o risco é muito mais difícil de 

quantificar por várias razões. Uma é que essa relação depende do horizonte de 

tempo do investidor. Um investidor que pretende reter a propriedade por longo 
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tempo se preocupará menos com a liquidez do que aquele que não tenha certeza 

sobre seu horizonte de tempo, ou que queira negociar no curto prazo. Outra 

razão é que essa relação é afetada pelas condições econômicas externas. Por 

exemplo, os imóveis têm liquidez muito maior durante booms econômicos, 

quando os preços sobem, do que durante recessões, quando os preços ficam 

deprimidos.  

A alternativa para tentar ver a ausência de liquidez como um fator adicional 

de risco e, incluí-la nas taxas de desconto é avaliar o ativo sem liquidez 

convencionalmente (como se tivesse liquidez) e, então, aplicar-lhe um desconto 

de liquidez. Essa é freqüentemente a prática na avaliação de negócios cujas 

ações estejam em mãos de poucos acionistas e sem liquidez, e permite a 

realização de um desconto de liquidez que seja em função do investidor e das 

condições econômicas externas na época da avaliação. 

Exposição a mudanças legais. O valor de todos os investimentos é afetado 

pelas mudanças na legislação fiscal – mudanças nos métodos de depreciação e 

nas alíquotas de imposto das receitas normais e dos ganhos de capital. 

Investimentos imobiliários são particularmente expostos a mudanças na 

legislação fiscal, por que derivam a uma parcela significativa de seu valor de 

fluxos de caixa governados pelo código fiscal. 

Diferentemente de empresas, que emitem ativos financeiros e que podem 

mover suas operações de um local para outro para se aproveitar de vantagens de 

diferenças de localização nas alíquotas de impostos e de outras restrições legais, 

os imóveis não são fisicamente transferíveis e, portanto, ficam muito expostos a 

mudanças na legislação local (com gabaritos, impostos prediais e territoriais e 

controle de aluguéis). 

A pergunta é se essa sensibilidade adicional às mudanças nos impostos e 

na legislação local é uma fonte adicional de risco e, em caso positivo, como o 

risco seria precificado. 

Custos de informações e risco. Investimentos imobiliários freqüentemente 

exigem informações específicas sobre as condições locais que são difíceis (e 
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caras) de se obter. As informações também estão mais sujeitas a conter mais 

interferência. Há os que argumentam que esse maior custo de obtenção de 

informações e essa maior interferência dessas informações devam ser incluídos 

no risco e nas taxas de descontos utilizadas para avaliar os imóveis. Esse 

argumento, no entanto, não se restringe aos imóveis. Tem sido utilizado como 

uma explicação para o ágio de pequenas ações – ou seja, ações de pequenas 

empresas que obtêm maiores retornos do que ações de grandes empresas, após 

o ajuste para o risco (usando o CAPM). Argumenta-se que geralmente há menos 

informações disponíveis sobre ações de pequenas empresas do que sobre ações 

de grandes empresas, e que as informações tendem a ter mais distorções. 

 

3.6  Proposições sobre o risco 

 

Os dois modelos básicos para analisar ativos financeiros são o CAPM e o 

APM. Em ambos os modelos o risco de qualquer ativo, imóvel ou financeiro, é 

definido como sendo a parcela da variância do ativo que não pode ser 

diversificada. Esse risco não diversificável é avaliado pelo beta de mercado no 

modelo CAPM e por betas de fatores múltiplos no modelo APM. As hipóteses 

básicas que ambos os modelos assumem para chegar a essas conclusões são 

de que o investidor marginal no ativo seja bem diversificado e que o risco seja 

avaliado em termos de variabilidade dos retornos. 

Se assumirmos que esses modelos também sejam válidos para ativos 

imobiliários, o risco de um ativo em imóvel deveria ser avaliado por seu beta em 

relação à carteira de mercado no CAPM e por seus betas dos fatores no APM. 

CAPM (Capital Asset price Model) 

O CAPM ainda é o padrão pelo qual os demais modelos para risco e 

retorno são medidos. O modelo em si tem a vantagem de ser simples e intuitivo, 

e fornece algumas implicações fortes e passíveis de ser testadas. 
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O CAPM é construído sobre a premissa de que a variância de retornos é a 

medida de risco apropriada, mas apenas aquela porção de variação que é não-

diversificável é recompensada. O modelo mede essa variância não-diversificável 

usando uma estimativa beta, e relaciona os retornos esperados a essa estimativa 

beta. 

 

3.7  Medindo o Risco 

 

No CAPM os investimentos são medidos em duas dimensões: o “retorno 

esperado” sobre o investimento compreende a recompensa, e a variância nos 

retornos esperados compreende o risco do investimento. A variância em qualquer 

investimento mede a disparidade entre retornos efetivos e esperados. Em termos 

estatísticos, a variância pode ser capturada na distribuição do retorno. 

No mundo do CAPM, a variância é a única medida de risco. Investidores, 

com opção de escolha entre dois investimentos com o mesmo desvio padrão, 

mas retornos esperados diferentes, sempre escolherão aquele com retorno 

esperado mais elevado.  

Embora esta escolha possa parecer intuitiva, não é tão simples quanto 

parece. No mundo real dos investimentos, os investidores freqüentemente 

consideram outras dimensões de risco e retorno, além das simples média e 

variância, ao tomarem suas decisões. Por exemplo, um investidor poderá aceitar 

um investimento de variância mais alta, (ao invés de um investimento com 

variância mais baixa com os mesmos retornos esperados) por oferecer uma 

probabilidade mais alta de pagamentos extraordinários. Em termos estatísticos, 

essa probabilidade de pagamentos elevados é medida pela “assimetria” dos 

retornos, e há alguma evidência de que investidores gostam de distribuições de 

assimetria positiva.  
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3.8  Parte do risco é recompensada 

 

Embora o CAPM defina variância como risco, nem toda variância é 

recompensada pelos mercados financeiros com retornos mais altos. O modelo é 

construído sobre o princípio de que parte do risco em qualquer ativo individual 

pode ser eliminado através da diversificação por grandes quantidades e várias 

classes de ativos. Esta idéia, de que a diversificação pode reduzir o risco, pode 

ser apoiada em bases tanto intuitivas quanto estatísticas. 

Um raciocínio intuitivo para o argumento de que a diversificação diminui o risco. O risco 

em qualquer ativo provém de duas fontes: ações específicas da empresa, que afetam, 

primariamente, os preços daquele ativo; e movimentos do mercado, que afetam todos os ativos. 

Os efeitos de ações especificas à empresa e de mercado podem ser positivos ou negativos. Há, 

entretanto, uma diferença-chave entre os dois efeitos. Os efeitos de ações específicas à empresa 

sobre ativos individuais de uma carteira podem ser positivos ou negativos por um determinado 

período; isto é; algumas empresas podem empreender ações que elevem os preços das ações, 

ao mesmo tempo em que outras empresas hajam de forma a reduzi-los. Assim, no caso de 

grandes carteiras, pode se argumentar razoavelmente que esse risco se compensará e tenderá a 

zero, e assim não impactará o preço da carteira como um todo. Os efeitos das movimentações do 

mercado provavelmente seguirão a mesma direção para todos os investimentos de uma carteira, 

embora alguns dos ativos possam ser mais afetados do que outros 

. 

3.9 Financiamento de investimentos 

 

A empresa em fase de crescimento necessita de recursos financeiros para 

financiar seus projetos de expansão. Mesmo que o retorno oferecido pelo projeto 

seja superior ao custo de um empréstimo, o risco do negocio recomenda que 

exista um balanceamento entre o financiamento do projeto com recursos externos 

e próprios. 

A captação de recursos por meio de fontes externas aumenta o nível de 

endividamento e, conseqüentemente, reduz a capacidade da empresa de reobtê-
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los. Outro aspecto a considerar sobre a utilização de capital de terceiros é o risco 

de cobertura.  

O lucro operacional da empresa é dividido entre três agentes econômicos: 

governo, proprietários e credores. Quando a empresa não produz o lucro 

operacional, o governo não poderá tributá-lo e os proprietários não terão o que 

receber, mas o credor tem de ser pago. Logo, os recursos para honrar os 

credores devem vir do capital de giro da empresa. 

 

 

4. A conjuntura do imóvel 

 

O imóvel é algo que esta enraizado em nossa cultura. Os portugueses, 

espanhóis, japoneses e pessoas de outras nacionalidades desenvolveram essa 

cultura no país. Vem de nossos avôs e dos avôs de nossos avôs. A casa própria, 

o escritório próprio ou outro bem qualquer imobiliário dá segurança, status e pode 

proporcionar rendimento ou, num aperto financeiro, servir de garantia para algum 

negócio ou pagamento de uma dívida ou de doença em família. 

Mais caro que bem imóvel é avião e iate. Como isso é um sonho 

longínquo, o imóvel é o mais próximo passível de aquisição. Tem facilidades, 

parcelamento e pode ser financiado á longo prazo. É o que se chama de bem de 

raiz e com grande vantagem: deixa-se de pagar o aluguel e paga-se ou investe 

naquilo que é de sua propriedade. 

A decisão do que comprar é o que esta muitas vezes em jogo. Atualmente 

são muitas as opções. Inicialmente deseja-se um imóvel para morar. Em seguida, 

deseja-se um imóvel para investir ou na praia ou no campo. 

Olhando por este prisma nota-se um grande potencial no referido mercado, 

procura-se então conhecer os participantes do mercado e conforme Cordeiro 

Filho (2008), há empresários da construção civil mais voltados para a prestação 
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de serviços. Tais empresas tornam-se empreiteiras de obras para terceiros, 

governo e mercado privado. O mercado de habitações é um dos segmentos 

empresariais de risco. 

A obra deve ser contínua e obedecer a um cronograma de físico e 

envolvem outras articulações, como vendas, pagamentos de juros mensais 

quando a obra é financiada por banco, a procura incessante por materiais mais 

baratos e de qualidade.  

Habitações sempre serão procuradas, haverá interessados em comprar e 

não podemos esquecer que o déficit habitacional continua e continuará alto, pois 

é impossível construir habitações para todos. Não há recurso disponível. Nem o 

governo, se assim desejasse conseguiria resolver o problema habitacional. 

Ele é de longuíssimo prazo e tem variações e relações com o próprio 

desenvolvimento educacional da população, capacidade de pagamento, salários, 

enfim, o problema é conjuntural. 

Seria válido tecer alguns comentários sobre índices que compõem o setor 

imobiliário no sentido de organizar o sistema de cálculo de valor de obras e 

custos do setor. Dois desses índices são importantes, o CUB e o INCC.  

 

  4.1 CUB 

 

O Custo Unitário Básico (CUB/m²) teve origem através da Lei Federal nº 

4.591 de 16 de dezembro de 1964. Em seu artigo 54, a referida Lei determina: 

Art. 54: Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam 

obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada mês, os custos unitários 

de construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, 

calculados com observância dos critérios e normas a que se refere o inciso I, do 

artigo anterior. 
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Então, para complemento, é necessário observar as considerações 

estabelecidas pelo artigo 53 da Lei: 

Art. 53: O Poder Executivo, através do Banco Nacional da Habitação, 

promoverá a celebração de contratos com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (A.B.N.T.), no sentido de que esta, tendo em vista o disposto na Lei nº 

4.150, de novembro de 1962, prepare, no prazo máximo de 120 dias, normas que 

estabeleçam, para cada tipo de prédio que padronizar: 

I - critérios e normas para cálculo de custos unitários de construção, para 

uso dos sindicatos, na forma do art. 54; 

II - critérios e normas para execução de orçamentos de custo de 

construção, para fins de disposto no artigo 59; 

III - critérios e normas para a avaliação de custo global de obra, para fins 

da alínea h, do art. 32; 

IV - modêlo de memorial descritivo dos acabamentos de edificação, para 

fins do disposto no art. 32; 

V - critério para entrosamento entre o cronograma das obras e o 

pagamento das prestações, que poderá ser introduzido nos contratos de 

incorporação inclusive para o efeito de aplicação do disposto no § 2º do art. 48. 

§ 1º O número de tipos padronizados deverá ser reduzido e na fixação se 

atenderá primordialmente: 

a) o número de pavimentos e a existência de pavimentos especiais 

(subsolo, pilotis etc.); 

b) o padrão da construção (baixo, normal, alto), tendo em conta as 

condições de acabamento, a qualidade dos materiais empregados, os 

equipamentos, o número de elevadores e as inovações de conforto; 

c) as áreas de construção... 
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Portanto, estes dois artigos da Lei Federal 4.591/64 esclarecem três 

aspectos muito importantes: 

1. A responsabilidade de calcular o CUB/m² é dos Sindicatos da Indústria 

da Construção Civil; 

2. Período para divulgação: os Sindicatos da Indústria da Construção Civil 

devem divulgar o CUB/m² até o dia 05 do mês, ou seja, o CUB/m² de janeiro deve 

ser divulgado até o dia 05 de fevereiro, o CUB/m² de fevereiro deve ser calculado 

e divulgado até o dia 05 de março e assim sucessivamente; 

3. Cabe à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da 

Comissão de Estudo de Avaliação de Custos Unitários na Construção Civil (CE-

02:139.13) do Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/CB-02), elaborar a 

Norma que estabelece a metodologia a ser adotada pelos Sinduscons de todo o 

país para o cálculo do CUB/m². 

Assim, o CUB/m² passou, a partir da publicação de sua primeira Norma 

Brasileira (ABNT NB-140:1965), a ser calculado e divulgado todos os meses pela 

maioria dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, atendendo as diversas 

especificações estabelecidas. 

Conforme detalhado anteriormente, o CUB/m² possui um aparato legal que 

é a Lei 4.591/64. Além dele, o CUB/m² também possui seu aparato técnico, 

conforme esclarecido pelo artigo 53 da referida Lei. Atualmente a Norma 

Brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m² é a ABNT NBR 

12721:2006, portanto, este é o arcabouço técnico do CUB/m². 

 

         4.1.2 Conceito do CUB 

 

De acordo com o item 3.9 da Norma Brasileira ABNT NBR 12721:2006, o 

conceito de Custo Unitário Básico é o seguinte: 
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“Custo por metro quadrado de construção do projeto-padrão considerado, 

calculado de acordo com a metodologia estabelecida em 8.3, pelos Sindicatos da 

Indústria da Construção Civil, em atendimento ao disposto no artigo 54 da Lei nº 

4.591/64 e que serve de base para a avaliação de parte dos custos de construção 

das edificações.” 

O CUB/m² representa o custo parcial da obra e não o global, isto é, não 

leva em conta os demais custos adicionais. De acordo com a ABNT NBR 

12721:2006, item 8.3.5: 

     

4.1.3 Objetivo do CUB 

 

O objetivo básico do CUB/m² é disciplinar o mercado de incorporação 

imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. 

Em função da credibilidade do referido indicador, alcançada ao longo dos 

seus mais de 40 anos de existência, a evolução relativa do CUB/m² também tem 

sido utilizada como indicador macroeconômico dos custos do setor da construção 

civil. Publicada mensalmente, a evolução do CUB/m² demonstra a evolução dos 

custos das edificações de forma geral. 

 

4.2 INCC 

 

Elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, afere a evolução dos custos de 

construções habitacionais. É uma estatística contínua, de periodicidade mensal 

para os 18 municípios das seguintes capitais de estados do país: Aracaju, Belém, 

Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, 

Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 
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Salvador, São Paulo e Vitória. O índice nacional é levantado pela FGV desde 

Janeiro de 1944. 

          Os índices de custos da construção estão subdivididos em residenciais e 

obras públicas de engenharia civil ou infra-estrutura. Os principais índices 

específicos para construções residenciais são: Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC), Índice de Custo da Construção do Rio de Janeiro (ICC-RJ) e 

Índice de Edificações. 

              Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)  

É um dos três itens que compõem o Índice Geral de Preços (IGP), 

representando 10% do índice. Sua divulgação teve início em fevereiro de 1985, 

como resultado do encadeamento da série do Índice de Custo da Construção - 

Rio de Janeiro (ICC-RJ), mais antiga, com a série do Índice de Edificações, mais 

abrangente geograficamente. Como nos demais componentes do IGP, também é 

apresentada a versão do INCC para o mercado (INCC-M), que é calculado entre 

os dias 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência (O INCC é calculado 

entre o primeiro e o último dia do mês civil). 

Mês/ano Índice do mês 
(em %) 

Índice acumulado
no ano (em %) 

Índice acumulado 
nos últimos 12 

meses  
(em %) 

Número índice  
acumulado a partir

de Jan/93 

Jun/2009 1,53 2,2213 7,8192 1.449,6516 

Mai/2009 0,25 0,6809 9,0299 1.427,8061 

Abr/2009 -0,01 0,4298 9,9543 1.424,2455 

Mar/2009 -0,17 0,4399 10,8670 1.424,3880 

Fev/2009 0,35 0,6109 11,7110 1.426,8135 

Jan/2009 0,26 0,2600 11,8001 1.421,8371 

Figura 1: representando variação de índices INCC 2009 

Fonte: HTTP://www.portalbrasil.net/incc.htm 
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As colocações feitas ajudam a nortear o trabalho através da linha 

conjuntural que implica em ambições pessoais almejando segurança, 

crescimento pessoal do indivíduo na sociedade na qual esta inserido, cujo qual 

tende a ter seus objetivos entrelaçados a indicadores conjunturais desenvolvidos 

com intuito de medir e quantificar o acompanhamento e a sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico social. 

 

 

5    PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Conforme Yin (2005) como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de 

caso em muitas situações, para contribuir com o conhecimento que temos de 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupos, alem de 

outros fenômenos relacionados. De forma não surpreendente, o estudo de caso 

tem se constituído uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, sociologia, 

ciência, política, trabalho social, administração e planejamento social. Podem-se 

encontrar até mesmo estudos de caso na economia, em que a estrutura de uma 

determinada indústria, ou a economia de uma cidade ou região, pode ser 

investigada através do uso do método de estudo de caso. Em todas essas 

situações, a clara necessidade do estudo de caso surge do desejo de 

compreender fenômenos sociais complexos. Em resumo, o estudo de caso 

permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 

regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de setores econômicos. 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos.  Conta com muitas das técnicas utilizadas 

pelas pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que 

usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: observação direta 
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dos acontecimentos que estão sendo estudados e entrevistas das pessoas neles 

envolvidas. Embora os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se 

sobrepor, o poder diferenciador do estudo de caso é sua capacidade de lidar com 

uma ampla variedade de evidencias – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações – além do que pode estar disponível no estudo histórico 

convencional. 

Conforme Schramm, (1971) “a essência de um estudo de caso, a principal 

tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram implementadas e 

com quais resultados.  

Já Platt, (1992) comenta que a “estratégia de estudo de caso começa com 

uma lógica de planejamento, uma estratégia que deve ser priorizada quando as 

circunstâncias e os problemas de pesquisa são apropriados, em vez de um 

comprometimento ideológico que deve ser seguido não importando quais sejam 

as circunstancias”. 

Logo, a definição técnica começa com o escopo do estudo de caso: 

1. Um estudo de caso é uma investigação empírica que: 

- investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. 

    2.     A investigação de estudo de caso 

          - enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito 

mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-

se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 

formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 

prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados. 

Em outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa 

compreende um método que abrange tudo – tratando da lógica de planejamento, 
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das técnicas de coleta de dados e das abordagens específicas a análise dos 

mesmos.  

Como unidade de análise será usada as formas de investimento, parte 

como sócio-investidor e parte como comerciante, compra e venda. 

Trabalharemos com um período de cinco anos, que seria o período desde o inicio 

da parceria como sócio-investidor em uma obra que tem como tempo de 

concretização médio de vinte e quatro meses mais o período de comercialização 

total do empreendimento em torno de trinta e seis meses. 
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6  ESTUDO DE CASO 

 

6.1 Introdução 

 

A Sofs é uma empresa constituída através de recursos financeiros 

originários do setor produtivo, mais precisamente calçadista, a empresa 

fabricante de calçados estava sediada em Novo Hamburgo no Vale dos Sinos, 

onde ao longo de décadas atuou na produção de calçados femininos destinada 

na sua maior parcela, em torno de 70%, ao mercado externo, o restante abrangia 

o mercado interno. Na década de 1990 a empresa calçadista passava por 

momentos difíceis devido há mudanças na economia do país no sentido de 

abertura para produtos importados, o que acarretou em diferenças cambiais que 

causaram prejuízos a empresa praticamente inviabilizando sua continuidade. 

Ao mesmo tempo em que a China se firmava como o maior produtor de 

calçados do mundo em função de seu tamanho populacional, onde havia mão-de-

obra acessível e custos de produção bastante inferiores aos praticados no Brasil. 

Ao perceber as dificuldades de manutenção no setor produtivo, a empresa foi 

diminuindo de tamanho e sua participação no mercado automaticamente se 

retraia também. Visando dar continuidade ao capital da empresa e analisando o 

mercado foi decidido estrategicamente tomar posições no setor imobiliário no Rio 

Grande do Sul. 
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  6.2 Desenvolvimento 

 

  Devido ao fato de a empresa obter baixo conhecimento do setor onde 

pretendia operar, sentiu a necessidade estratégica de procurar fazer parcerias 

com empresas sólidas e com amplo conhecimento na área da engenharia da 

construção civil, junto a este ponto unia-se o posicionamento de mercado de tais 

empresas ambas com amplo domínio nas classes A e B da região. 

A Sofs pretendia, portanto, criar seu portfólio imobiliário através de 

transferência de recursos para tais incorporadoras e em distintos meios de 

parceiras financeiras, ou seja, uma seria através de uma SPE (sociedade de 

propósito específico) onde unem alguns parceiros de mesmo interesse junto a 

incorporadora, cuja qual será a gestora do projeto e receberá uma taxa de 

administração pela gestão e responsabilidade sobre a obra, e cria-se uma 

empresa que será administrada pela referida incorporadora num determinado 

empreendimento participando desde o início do projeto apenas como investidor 

financeiro obtendo seu retorno financeiro após a entrega do empreendimento. 

Este processo encerra-se após o pagamento da última parcela de recebimento 

pelas vendas de cada imóvel, ou seja, o sócio investidor obtém seu ganho 

conforme a velocidade das vendas do empreendimento e formas de pagamento 

pelos atuais proprietários.    

A outra modalidade se dá pela compra de imóveis na planta do projeto 

visando uma venda futura após a conclusão do empreendimento. 

Os processos ocorrem conforme estipulado no início dos contratos, ou 

seja, nas SPE’s, são feitos aportes mensais conforme porcentagem de 

participação que o investidor esta disposto a participar, por exemplo, caso a Sofs 

queira participar com 10% do valor do empreendimento e as outras empresas 

estiverem disponíveis com o saldo restante, o número de parcelas é variável e 

depende do volume, VGV (valor geral de vendas) do empreendimento, além de 

depender da velocidade das vendas onde caso não ocorram durante a 

construção pode ser necessário a continuidade dos aportes pelos sócios para 
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manutenção e andamento da obra. Portanto, cria-se um cenário de um VGV 

esperado, calcula-se o custo total da obra e a parcela de marketing tem uma 

importância fundamental pois a velocidade das vendas depende muito da ação 

correta e com foco no público alvo direto do empreendimento. Por este motivo 

torna-se importante o conhecimento da incorporadora para com o público alvo. 

 Como a empresa optou por investir no setor imobiliário através de dois 

sistemas de geração de recursos distintos: como sócio-investidor e como 

comercial, comprador e vendedor, a empresa sentiu a necessidade de buscar 

uma linha de financiamento para o referido setor.  

Buscou um financiamento no exterior a uma taxa de juros compatível com 

o fluxo que estava atuando no caso.  

O mercado internacional vem passando por um momento de crise desde 

meados de 2007, originado por uma bolha no mercado imobiliário americano, 

onde, desencadeou uma série de prejuízos para o setor financeiro bancário, 

hipotecário e de serviços em praticamente todos os países desenvolvidos.  

Principalmente com uma repercussão sem precedentes nos Estados 

Unidos e causando prejuízos quase que irreversíveis em médio prazo para a 

economia americana, o governo teve a necessidade de agir drasticamente nos 

índices econômicos do país, que entre várias medidas emergenciais de socorro à 

economia baixaram a praticamente zero, (0,25% a.a) sua taxa de juros, FED rate.  

Este fato acabou propiciando a Sofs, pois esta havia adquirido um 

empréstimo a 4,00% a.a onde houve um ganho no spread de sua taxa, 

compensando a taxa cambial que no momento do empréstimo estava mais 

apreciada do que no momento de início de quitação da referida linha.   

O caso que se esta analisando refere-se à opção de investimento no setor 

imobiliário em função da diversificação do portfólio da empresa. Trata-se de ter 

participação na sociedade de uma empresa constituída para construir um edifício 

específico e retornar o lucro aos investidores após entrega da obra. Existe uma 

construtora responsável pelo projeto e administração sempre suprindo os sócio-
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investidores com informações precisas sobre o andamento do projeto em 

questão. 

Na outra ponta onde a Sofs atua como compradora de imóveis na planta, 

ou seja, diretamente com a construtora que esta lançando um novo 

empreendimento no mercado. A forma de comercialização se dá através da 

própria construtora, pois possuí um amplo conhecimento de sua carteira de 

clientes onde busca praticamente reduzir ao máximo o risco de inadimplência. 

Este sistema na visão do investidor difere mais precisamente na fase inicial 

do projeto, pois neste caso o investidor recebe informações em um estágio 

posterior ao de adquirir ou estudar a proposta de um novo ponto comercial ou 

residencial. Além de ter um contato mais de mercado no momento em que a obra 

esta por ser entregue e o imóvel necessita de acabamentos internos que acabam 

sendo necessário o contato do investidor nos momentos finais do investimento 

físico. 

Abaixo seguem dois quadros de análise de investimento referente ao 

sistema SPE e Comercial, respectivamente: 

Conforme exposto nos quadros que seguem abaixo, identificam-se 

diferenças de rentabilidade entre as referidas opções de investimento.  

No primeiro caso, da SPE, a rentabilidade depende diretamente da 

velocidade de venda dos imóveis, onde num prazo de 42 meses que corresponde 

desde o início dos aportes até a quitação da participação na sociedade obteve-se 

um TIR de 1,21%a.m. Devido ao fato de no referido período a economia como um 

todo estar passando por um momento de crise, houve uma ligeira queda na 

velocidade das vendas de tais imóveis, influenciando para baixo a rentabilidade 

do empreendimento em questão 

No segundo caso apresentado, ocorre que no mesmo período por efeitos 

exógenos da economia, abala a rentabilidade do portfólio, mas para efeitos de 

comparação, aquele imóvel adquirido na planta e comercializado após a obra 

pronta conseguiu-se uma leve melhora na rentabilidade do portfólio, com uma 
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TIR de 2,85% a.m. em 40 meses de período de investimento e recebimento do 

valor aportado.  

Os números apresentados são parecidos com a realidade, mas não exatos 

e servem apenas para ilustração da problemática da análise do investimento.  

SPE     CRÉDITOS     TIR 

     Data  Valor(PAYBACK)  1,21% 

APORTES     27/03/2009 R$ 20.311,14 ‐R$ 20.000,68 

Data  Valor  15/05/2009 R$ 85.498,41 ‐R$ 20.162,05 

10/05/2006  R$ 20.000,68  15/07/2009 R$ 95.000,00 ‐R$ 20.505,10 

14/06/2006  R$ 20.162,05  15/08/2009 R$ 50.000,00 ‐R$ 20.586,58 

12/07/2006  R$ 20.505,10  15/09/2009 R$ 80.000,00 ‐R$ 26.890,15 

13/10/2006  R$ 20.586,58  15/10/2009 R$ 200.000,00 ‐R$ 27.098,44 

14/02/2007  R$ 26.890,15  15/10/2009 R$ 93.308,90 ‐R$ 27.285,97 

14/05/2007  R$ 27.098,44        ‐R$ 27.976,72 

13/06/2007  R$ 27.285,97        ‐R$ 28.041,11 

12/07/2007  R$ 27.976,72        ‐R$ 28.041,11 

14/08/2007  R$ 28.041,11        ‐R$ 28.295,10 

04/09/2007  R$ 28.041,11        ‐R$ 14.199,18 

07/11/2007  R$ 28.295,10        ‐R$ 28.459,18 

19/12/2007  R$ 14.199,18        ‐R$ 28.616,14 

08/02/2008  R$ 28.459,18        ‐R$ 28.713,76 

10/03/2008  R$ 28.616,14        ‐R$ 29.114,92 

10/04/2008  R$ 28.713,76        ‐R$ 30.512,05 

10/06/2008  R$ 29.114,92        ‐R$ 30.955,33 

10/07/2008  R$ 30.512,05        ‐R$ 31.636,05 

11/08/2008  R$ 30.955,33        ‐R$ 32.112,33 

15/10/2008  R$ 31.636,05        R$ 20.311,14 

10/12/2008  R$ 32.112,33        R$ 85.498,41 

            R$ 95.000,00 

  
 

R$529.201,95     R$624.118,45  R$ 50.000,00 

            R$ 80.000,00 

            R$ 200.000,00 

            R$ 93.308,90 

Figura 2: análise de investimento SPE 
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COMERCIAL     CRÉDITOS     TIR 

     Data  Valor(PAYBACK)  2,85% 

APORTES     10/12/2009 R$ 109.634,47 ‐R$ 80.000,00 

Data  Valor  10/01/2010 R$ 36.544,82 ‐R$ 80.000,00 

28/08/2007  R$ 80.000,00  10/02/2010 R$ 36.544,82 ‐R$ 80.000,00 

28/09/2007  R$ 80.000,00  10/03/2010 R$ 36.544,82 ‐R$ 80.000,00 

28/10/2007  R$ 80.000,00  10/04/2010 R$ 36.544,82 ‐R$ 80.000,00 

28/11/2007  R$ 80.000,00  10/05/2010 R$ 36.544,82 ‐R$ 28.000,00 

28/12/2007  R$ 80.000,00  10/06/2010 R$ 36.544,82 R$ 109.634,47 

28/01/2008  R$ 28.000,00  10/07/2010 R$ 36.544,82 R$ 36.544,82 

      10/08/2010 R$ 36.544,82 R$ 36.544,82 

      10/09/2010 R$ 36.544,82 R$ 36.544,82 

      10/10/2010 R$ 36.544,82 R$ 36.544,82 

      10/11/2010 R$ 36.544,82 R$ 36.544,82 

      10/12/2010 R$ 36.544,82 R$ 36.544,82 

            R$ 36.544,82 

            R$ 36.544,82 

            R$ 36.544,82 

            R$ 36.544,82 

            R$ 36.544,82 

            R$ 36.544,82 

  
 

R$428.000,00     R$ 548.172,31   

Figura 3: análise de investimento comercial 

 

 Tanto o investimento na visão da SPE quanto na visão comercial tiveram 

suas rentabilidades prejudicadas pelos abalos ocorridos pela crise econômico-

financeira iniciada em 2007 cuja qual ainda exerce algum tipo de influência no 

mercado imobiliário de alta renda. 

Para tanto, nos dois casos apresentados o investimento feito pela visão 

comercial obteve um êxito rentável em comparação ao da SPE analisando a TIR 

das analises financeiras expostas. 

É importante salientar que cada obra tem sua variável exógena 

evidenciada pelo momento ao qual passa a macroeconomia, que vem por 

interferir nos índices que medem o ritmo dos investimentos para investidores e 



62 

 

consumidores diretamente. Além das variáveis endógenas pertinentes à 

construtora e administradora da obra que vem a ser a escolha do ponto 

estratégico para construção, posicionamento do marketing para comercialização 

com maior velocidade ao atingir o público alvo de tal segmento. 

Devido a tais variáveis opto-se por trabalhar com os dois tipos de 

participações em investimentos imobiliários.  
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  7  CONCLUSÃO 

 

Informação seria o ponto inicial para desenvolver qualquer tipo de negócio, 

isto é, conhecer o que se esta trabalhando ou como iniciar qualquer atividade vai 

de encontro com o nível de informação que a pessoa possui, muitas vezes no 

mundo dos negócios, excesso de informação causa inércia na criatividade do 

empreendedor, o que não foi o caso do referido trabalho. Identificou-se que uma 

empresa do setor produtivo entrou no setor de investimentos financeiros.  

Havia capital, não havia mais fornecedores, funcionários, ativos 

imobilizados, concorrentes, tributos excessivos, o que havia era capital. O Brasil 

estava se fortalecendo nas suas reservas cambiais devido ao bom momento 

político econômico cambial e ao crescimento do PIB mundial financiado pela 

produção asiática e demandado por países desenvolvidos.  

Após décadas de produção e geração de empregos e uma visão altamente 

fabril, em pouco tempo houve transferência de ativos para o sistema financeiro, 

onde para todos os envolvidos o nível de informação era baixo. O melhor a fazer 

era aplicar os recursos em CDI e parte em variável, ações. Conforme ganhos de 

capital ocorriam no mercado variável entrou-se no mercado de imóveis, também 

com pouca informação, mas bem assessorados por grandes participantes do 

mercado. Viu-se a necessidade de migrar parte dos ganhos no mercado variável 

para o setor de imóveis o que na época traria ganhos mais conservadores, mas 

seguros, pelo fato de que na pior das hipóteses o investidor torna-se proprietário 

de imóveis, adquire patrimônio. Grande parte dessa movimentação foi positiva 

pelo fato de que ocorreram prejuízos no mercado acionário mundial 

desvalorizando em 40%, 50% as bolsas de valores mundiais.  
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Vimos que os ganhos no mercado de imóveis, hipoteticamente, são um 

pouco melhores que taxas de juros como CDI ou CDB cuja qual esta em torno de 

9,75% a.a., proporcionando menor liquidez, mas dentro de uma carteira 

diversificada, colocam segurança e média rentabilidade.  

Portanto, os ganhos inflacionados no mercado de capitais migraram para o 

setor de imóveis mantendo-se conforme seu patrimônio inicial.  

Conforme mostrado ao longo do trabalho, os investimentos imobiliários 

dentro de uma Sociedade de Propósito Específicos e como investidores na planta 

têm diferenças de rentabilidade, pouca diferença, o que causa uma diversificação 

também nesta parte do portfólio. Torna-se interessante para o investidor poder 

atuar em distintas formas de investimentos pela diversificação e pela troca de 

informações que provem das referidas construtoras, este fato supri de vasta 

informação mercadológica o investidor que analisa esta parte da sua carteira de 

investimentos como estaria analisando um portfólio de private equity em algum 

banco de investimento. 

Devido ao fato de a economia estar passando por um momento de ajustes 

ao longo da história econômica das nações, a diversificação de portfólio é 

fundamental, assim como estar posicionado em ativos de alto valor agregado 

com parceiros de alto conhecimento em seus mercados de atuação.  

Ganhos líquidos de 1% a 3% ao mês independente de estar sócio de um 

determinado empreendimento ou ter adquirido um imóvel na planta, desde que, 

esteja-se trabalhando com construtoras sérias e de alto nível de conhecimento 

tecnológico e de tendências de mercado, mantém o investidor seguro de seu 

portfólio. Em tempos de crise financeira e baixa informação de mercado a 

segurança patrimonial deve ser olhada com responsabilidade e não ganância. 

 

 

 



65 

 

 

8  REFERÊNCIAS   BIBLIOGRÁFICAS 

 

CORDEIRO FILHO, Antonio. Empreendedorismo no Mercado Imobiliário 

Habitacional. Ed. Atlas S.A. São Paulo, 2008 

DAMOADARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos: Ferramentas e 

Técnicas para a Determinação do Valor de Qualquer Ativo. 9. Reimpressão Ed. 

Qualitymark, Rio de Janeiro, 1997 

EITMAN, David K., Stonehill, Arthur I., Moffet, Michael H. Administração 

Financeira Internacional, 9. Ed. Ed Bookman, 2002 

KRUGMAN, Paul. A crise de 2008 e a economia da depressão. Ed. 

Campus, Rio de janeiro, 2009 

ROSS, Stephen A. Administração financeira. 2 Ed. Editora Atlas S.A., São 

Paulo, 1998 

SAUNDERS, Anthony Administração de Instituições Financeiras. 2. Ed. Ed. 

Atlas S.A., São Paulo, 2007 

SENGE, Peter M. A Quinta Disciplina. São Paulo: Best Seller, 1998 

SOROS, George. O novo paradigma para os mercados financeiros. Ed. 

Agir, Rio de Janeiro 2008 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 3. Ed. Ed. 

Bookman, Porto Alegre, 2005. 

HTTP://www.sinduscon-m.g.org.br/site/arquivos/cub/cartilha_cub.pdf 

HTTP://www.portalbrasil.net/incc.htm 


