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1. INTRODUÇÃO
1.1. Solicitante
Mérito Investimentos

1.2. Objeto
Empreendimento Residencial Way Parque das
Nações, com as seguintes áreas:

Área Total do Terreno: 1.000,00 m²
(Conforme as certidões de matrícula de nº 33.525 e nº
74.627)

Área Útil Total: 4.016,76 m²
(Conforme a documentação encaminhada pelo solicitante).

1.3. Finalidade da Avaliação
Determinação do valor da participação do solicitante no valor total do Empreendimento
Residencial Way Parque das Nações.

1.4. Datas
Data Base: Maio de 2014

1.5. Valor da Participação
Em números redondos no mês de Maio de 2014 é:

Valor da Participação
Mercado
R$ 2.112.000,00
(Dois milhões cento e doze mil reais)
Maio de 2014
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1.5.1. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES
Os trabalhos técnicos envolvendo, contatos, levantamento de dados e cálculos foram
realizados no mês de Maio de 2014. A vistoria ao imóvel foi realizada no mês de Abril
de 2014.
O imóvel foi avaliado na suposição de que esteja livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, encargos ou gravames de qualquer natureza que possam afetar o seu valor,
pressupondo que as medidas do terreno e de construção, bem como seus respectivos
títulos estejam corretos e registrados em cartório e que a documentação enviada para
consulta seja a vigente.
O signatário não assume responsabilidade sobre matéria legal ou de engenharia
fornecidos pelo interessado, exceto as necessárias para o exercício de suas funções.
Não foram efetuadas análises jurídicas da documentação do imóvel, ou seja, de
investigações específicas relativas a defeitos em títulos, invasões, hipotecas,
desapropriações, superposição de divisas e outros por não se integrarem ao escopo
desta avaliação. Não foram efetuadas medições de campo.
Não foram consultados os órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, quanto à
situação legal e fiscal do imóvel.
Ressalta-se que não foram levantados eventuais passivos ambientais relativos ao
imóvel avaliado, tendo a análise se restringido aos aspectos das exigências da
legislação relativa ao meio ambiente aplicável ao imóvel.

Para lastrear o processo de avaliação foram consultados os seguintes documentos:











Acordo de Cotistas entre a Reluma Construtora e Incorporadora e o Fundo de
Investimento Imobiliário FII – Mérito Desenvolvimento Imobiliário I;
Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Ltda. de propósito
específico;
Instrumento Particular de Promessa de Permuta;
Certidão
de
Valor
Venal,
sob
o
selo
de
autenticação
nº80921616326COL44091107;
Certidão
de
Valor
Venal,
sob
o selo
de
autenticação
nº
64321616326COL45091119;
Certidão de Matrícula nº 33.525 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Santo
André - SP
Certidão de Matrícula nº 74.627 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Santo
André – SP
Procuração Pública registrada no 6º Tabelião de Notas de Santo André:
Outorgantes Teresa Goreti Ribeiro Rampazo.- Outorgada Chrystiane Hermòço;
Tabela de Vendas – Sugestão de Financiamento Imobiliário;
Tabela de Viabilidade
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Imagens do Projeto;
Panfleto comercial do empreendimento;
Alvara de Construção – Reluma;
Quadro de Áreas – Reluma;

Foram analisadas ainda informações complementares de apoio obtidas durante a
visita ao local, que serviram de base para nossos cálculos e apropriação final de valor.
Não fizemos nenhuma investigação independente ou de qualquer outra forma
verificamos o histórico e projeção dos dados fornecidos e não expressamos opinião ou
oferecemos qualquer forma de auditoria a respeito da veracidade ou completude
destas informações. Nenhuma auditoria, mesmo limitada, foi realizada. Consideramos
as informações fornecidas como verdadeiras e relevantes. Portanto, a Colliers não
aceitará nenhuma responsabilidade por nenhum erro ou omissão relacionados às
informações fornecidas. Adicionalmente, o contratante entende que qualquer omissão
ou equívoco nos dados pode afetar materialmente nossa Análise e recomendações.
As informações financeiras projetadas utilizadas em nosso trabalho, baseados em
circunstâncias correntes, e são tratadas como as condições mais prováveis de que se
realizem. É possível que alguns eventos e circunstâncias não ocorram conforme o
esperado. Portanto, os resultados atuais durante o período de projeção serão quase
sempre diferentes daqueles evidenciados no futuro e tais diferenças podem vir a ser
substanciais. Como nossa conclusão está baseada em projeções, nós não
expressamos opinião sobre a possibilidade de ocorrências destas estimativas. Os
custos referentes à construção do empreendimento foram informados pelo solicitante,
que também orientou sobre a não projeção de recebimentos de financiamentos para
construção da obra.
Toda memória de cálculo e maiores detalhamentos sobre os valores apresentados
poderão ser disponibilizados mediante solicitação.
Esta avaliação é independente e livre de quaisquer vantagens ou envolvimento das
pessoas que realizaram os serviços.
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2. Caracterização da Região
2.1. Aspectos de Localização
Logradouro

: Avenida Estados Unidos, 92, Parque das

Município – Estado

: Nações – Santo André – SP

Densidade de Ocupação

: Alto

Padrão Econômico

: Médio – Alto

Categoria de Uso Predominante

: Residencial

Valorização Imobiliária

: Em valorização

Vocação

: Comercial e Residencial

Acessibilidade

: Boa

Mapa 1- Localização

6
Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of Colliers International
Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 522 offices throughout more than 62 countries worldwide.

Rua das Olimpíadas, 205 1º andar
04551-000 São Paulo SP
Brasil
www.colliers.com.br

+55

PABX

11 3323-0000
+55

FAX

11 3323-0001

Mapa 2- Satélite

2.2. Equipamentos Urbanos e Comunitários
Melhoramentos
Rede de Água

:

Coleta de Lixo

Existente
Existente

Energia Elétrica

:

Existente

Esgoto Pluvial

:

Existente

Esgoto Sanitário

:

Existente

Arborização

:

Existente

Iluminação Pública

:

Existente

Pavimentação

:

Existente

Telefone

:

Existente
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2.3. Atividades Existentes no Entorno
Serviços
Comércio

:

Em até 200m

Escola

:

Em 700m

Serviços Médicos

:

Acima de 1km

Recreação e Lazer

:

Em até 300m

Correio

:

Em 2km

Agências Bancárias

:

Acima de 1km

Transporte

:

Em até 300m

2.4. Descrição do Entorno
O Empreendimento Residencial Way Parque das Nações, será construído no
município de Santo André, no bairro Parque das Nações, localizado ao Norte do
munícipio. O entorno do empreendimento possui ocupação totalmente residencial,
composto por casas térreas, sobrados e edifícios residenciais.
O acesso ao Way Parque das Nações pode ser feito pela própria via do
empreendimento, Av. Estados Unidos, que interliga as avenidas Antônio Cardoso e
Engenheiro Olavo Aloisio de Lima.
O acesso via transporte público pode ser feito através das diversas linhas de ônibus
coletivos municipais e intermunicipais que circulam na região, a parada de ônibus mais
próxima do empreendimento dista aproximadamente 300m, e o Terminal Metropolitano
mais próximo dista aproximadamente 1,8km.
O empreendimento dista apenas 3,0km da região central do município e dentre os
pontos importantes da região podem ser destacados a Universidade Federal do ABC,
que dista 1,3km, o Grand Plaza Shopping, que dista 2,6km, e o Parque Central que
dista 1,3km.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
3.1. Terreno
Trata-se de um terreno com área de 1.000,00 m² e apresenta as seguintes
características:




Superfície: Aparentemente seca
Topografia: Declive Leve
Frente: Ao nível do logradouro

Área do terreno obtida conforme as certidões de matrícula de nº 33.525 e nº 74.627,
ambas registradas 2º Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Santo André – SP.

3.2. Zoneamento
De acordo com o Plano Diretor do Município de Santo André instituído pela lei
municipal de nº 8.696 de 17 de dezembro de 2004 e sua alteração de nº 9.394 de 05
de Janeiro de 2012, o terreno onde será construído o Empreendimento Residencial
Way Parque das Nações pertence a uma Zona de Qualificação Urbana.

Mapa 3 - Zoneamento
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Em uma Zona de Qualificação Urbana, a construção de Empreendimentos
Residenciais é permitida obedecendo aos seguintes parâmetros urbanísticos:

Usos

Ocupação

Unifamiliar
Residencial

Taxa de

Coeficiente de Aproveitamento

Taxa de
Permeabilidade

Mínimo

Máximo

Básico

Máxima

0,20

1,34

-

67%

15%

0,20

2,50

4,00

*

15%

Multifamiliar

*

* para o uso multifamiliar devem ser seguidos os parâmetros urbanísticos abaixo:

Coeficiente de
Aproveitamento

Índice de

Frente

Ocupação

Mínima

Recuos Mínimos Obrigatórios
Frente

Fundo

Laterais

Total
Laterais

Máxima

Terreno(m)

2,0

50

10

5

4

1,5

3

2,5

50

10

5

4

1,5

3

3,0

45

15

5

4

2

4

3,5

40

15

5

4

2

4

4,0

40

20

5

4

3

6
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3.3. Empreendimento
O Empreendimento Way Parque das Nações, será construído na Av. Estados Unidos,
92, no município de Santo André, São Paulo, em um terreno com área de 1.000,00m².
O empreendimento contará com 1 torre com 4 apartamentos por andar, totalizando 68
unidades e área privativa total de 4.016,76m².

O edifício contará com 22 pavimentos, sendo que 17 deles serão ocupados pelos
apartamentos e os demais compreendem ao subsolo, térreo, pilotis, barrilete e
reservatório. Serão construídas no empreendimento, 72 vagas de estacionamento,
sendo que 68 delas são destinadas a ocupação de seus moradores (vagas normais,
vinculadas e determinadas aos apartamentos), 3 vagas para visitantes 1 vaga para
moto delivery. O Way Parque das Nações, contará com opção de lazer completo com
quadras de jogos, piscina, salão de festas e salão de jogos.

É importante informar que no momento desta avaliação, o terreno onde será
construído o empreendimento estava ocupado por dois imóveis residenciais, que
serão demolidos para o início das obras do empreendimento.

A seguir algumas plantas das áreas do empreendimento, encaminhadas pelo
solicitante:

Planta 1 Layout Tipo
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Planta 2 Implantação

Planta 3 Academia

Planta 4 Churrasqueira
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Planta 5 Salão de Festas

Planta 6 Sala

Planta 7 Piscina
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Planta 8 Quadra

Planta 9 Salão de Jogos
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3.4. Relatório Fotográfico

Imagem 1 – Av. Estados Unidos

Imagem 2 – Acesso ao Terreno do Empreendimento

15
Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is an independently owned and operated business and a member firm of Colliers International
Property Consultants, an affiliation of independent companies with over 522 offices throughout more than 62 countries worldwide.

Rua das Olimpíadas, 205 1º andar
04551-000 São Paulo SP
Brasil
www.colliers.com.br

PABX

+55

11 3323-0000
FAX

+55

11 3323-0001

Imagem 3 – Atuais Construções do Terreno

Imagem 4 – Atuais Construções do Terreno
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Imagem 5 – Atuais Construções do Terreno

Imagem 6 – Atuais Construções do Terreno
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Imagem 7 – Stand de Vendas
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4. PANORAMA SETORIAL
4.1.Imóveis Residenciais Brasil
O mercado de imóveis residenciais no Brasil passou por importantes transformações
nos últimos anos com o aumento da demanda de imóveis impulsionado principalmente
por fatores como a nova distribuição etária da população, novos arranjos familiares,
aumento do nível de renda da população, depreciação dos imóveis antigos e até
mesmo aperfeiçoamentos nas legislações do sistema de financiamento, que
proporcionaram o fortalecimento de garantias proporcionadas aos investidores através
dos contratos de Alienação Fiduciária e concomitamente autorização para a criação de
Companhias Securitizadoras de Créditos Imobiliários.

Do ponto de vista do consumidor, a aquisição de um imóvel tornou-se mais fácil e
menos burocrática com amplas possibilidades de financiamento, e até mesmo
subsídios oferecidos à população de baixa renda como as unidades lançadas pelo
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), instituído pelo Governo Federal em 2009.
O mercado brasileiro também ganhou representatividade pela construção de imóveis
de alto padrão. Culturalmente no Brasil a aquisição de um imóvel para moradia, é
garantia de estabilidade, tranquilidade e segurança contra possíveis incertezas que
possam ocorrer no futuro.

Para os próximos anos, a oferta residencial para atender a atual demanda habitacional
da população dependerá de reformas estruturais principalmente nos sistemas
tributários e previdenciários e inflacionários, tais reformas poderiam contribuir
sistemicamente na ampliação da capacidade de geração de renda.

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os que historicamente concentraram
nos anos de 2012 e 2013 os maiores números de lançamentos. Em função da
concentração de riqueza são os que mais atraem moradores de outros estados por
apresentarem maiores oportunidades de qualidade de vida e emprego, e em função
disso são as que possuem os índices de déficit de habitação mais altos.
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Gráfico 1 – Número de Lançamentos por estado
FONTE: ADEMIRJ2014

De forma geral ocorreu uma queda de 2% nos lançamentos nos estados verificados,
com exceção de Goiânia, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo. A queda no lançamento
de empreendimentos pode ser atribuída à desaceleração econômica verificada no ano
de 2013, bem como às estratégias adotadas por algumas companhias.

Comercialização(mil)
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Gráfico 2 - Número de unidades comercializadas
FONTE: ADEMIRJ2014

Verificou-se que a maioria dos estados observados apresentou número de
comercialização inferior ao do ano anterior (com exceção de São Paulo, Bahia,
Goiânia e Paraíba).
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4.2. Imóveis Residenciais na Região do Grande ABC
A região do Grande ABC é composta pelos munícipios de Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da
Serra, mas devido à escassez de informações sobre os municípios de Rio Grande e
da Serra e Ribeirão Pires, os mesmo não foram considerados para a apresentação
dos dados a seguir.

No ano de 2011 foram lançadas 9.008 unidades residenciais na região, sendo que as
os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, foram
os responsáveis por 42%, 19% e 16% respectivamente dos lançamentos. Os outros
22% remanescentes correspondem às unidades lançadas em Diadema e Mauá.

No ano de 2012, o total de unidades lançadas na região foi semelhante ao do ano
anterior

com

9.016,

entretanto

lançamentos nos municípios.

ocorreram

substanciais

diferenças entre os

Em Santo André ocorreu um aumento de 93% no

número de unidades lançadas com 2.851. O maior crescimento em lançamentos foi
verificado na cidade de Diadema com 261% em relação ao ano de 2011, com o
lançamento de 2.314 unidades. As Cidades de São Bernardo do Campo e Mauá
apresentaram queda no número de lançamentos em relação ao ano anterior de 34% e
77% respectivamente.

Lançamentos Grande ABC
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

3.422
2.851
1.475

Santo André

3.811

3.682

2.529

2.314
1.739
1.062

806

887

São Bernardo São Caetano do
do Campo
Sul
2011

2012

1.096
559

Diadema

256 238
Mauá

2013

FONTE: SECOVI/2014

Gráfico 3 - Número de unidades comercializadas
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De forma geral o ano de 2013 apresentou redução nos lançamentos em relação ao
ano anterior. A região do ABC recebeu 8.707 novas unidades residenciais e observouse que os municípios de São Caetano do Sul, Diadema e Mauá não apresentaram
crescimentos, enquanto os municípios de São Bernardo e Santo André apresentaram
crescimento de 46% e 20% respectivamente em relação à quantidade de unidades
lançadas no ano de 2012.

Dos municípios verificados Santo André foi o único que apresentou crescimento
constante durante os últimos três anos.

Quanto ao perfil das unidades lançadas na região do Grande ABC no ano de 2013,
verificou-se maior incidência de unidades com 2 dormitórios com cerca de 54% das
unidades.

Quantidade de Dormitórios

3 Dormitórios;
2.763; 32%

4 Dormitórios
ou mais; 146;
2%

1 Dormitório;
1.064; 12%

2 Dormitórios;
4734; 54%

FONTE: SECOVI/2014

Gráfico 4 - Número de unidades comercializadas

No ano de 2013 foram vendidas na região do Grande ABC 10.054 unidades. No
município de Santo André ocorreu o maior número de unidades vendidas com 3.592, o
que correspondeu a 36% das vendas. São Bernardo do Campo foi responsável por
36% das vendas com 3.423 unidades vendidas. Em Diadema, ocorreram 15% das
Vendas com 1.555 unidades. Em São Caetano do Sul e em Diadema, foram vendidas
1.484 unidades, o que corresponde a 15% das vendas.
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4.2.1. Empreendimentos em Santo André
Em vista de conhecer o mercado imobiliário residencial da região do imóvel em
avaliação, foi realizada uma pesquisa junto a alguns empreendimentos residenciais
lançados entre os anos de 2013 e 2014 conforme a tabela a seguir:
Empreendimento

Bairro

MIRO PARQUE
PARQUE DAS NAÇÕES
VILLAGE BARCELONA
PARQUE DAS NAÇÕES
PATIO BOULEVARD SANTO ANDRÉ
VILA CURUÇA
CIDADE VIVA RESIDENCIAL
CAMPESTRE
MURANO
CAMPESTRE
STAY PATRIANI
CENTRO
BELA VISTA RESIDENCIAL
JARDIM BELA VISTA
MONDRIAN PARK
VILA ELDIZIA
CLUB VIEW
VILA AMERICA

Data
Entrega

abr/16
dez/16
dez/16
dez/16
mar/15
mai/17
mai/16
nov/15
out/15

Área
Dormitório
Privativa
s

91,53
53,54
64,31
70,00
85,00
76,00
90,00
64,00
65,93

Nº Total
de
Unidades

3/1 suíte
2
2
2
3/1 suíte
3/2 suíte
3
2/1 suíte
2

68
6
160
46
16
40
76
30
60

Preço
Pedido
(m²)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.981,97
4.912,22
5.597,89
5.957,14
4.300,00
5.855,26
6.111,11
3.984,38
4.231,76

Tabela 1 - Empreendimentos da Região

Verificou-se que os imóveis localizados no bairro do empreendimento em avaliação
Parque das Nações, apresentam valores pedidos na faixa dos R$4.900. O
empreendimento Miro Parque, apresenta área privativa de 91,53m² e oferece 3
dormitórios (1 suíte). O empreendimento Village Barcelona apresenta área privativa e
quantidade de quartos semelhantes ao do imóvel em avaliação, entretanto, trata-se de
um empreendimento exclusivo que conta com apenas 6 unidades.

O Pátio Boulevard Santo André localizado no Bairro da Vila Curuça conta com 2 torres
totalizando 160 apartamentos, perfil diferente da maioria dos empreendimentos
encontrados na região. O Cidade Viva Residencial, com área de 70m², apresenta
preço pedido de R$5.957. O preço deste empreendimento é o segundo maior, dos
valores verificados e se justifica pelo fato do empreendimento estar inserido em um
complexo Mixed Used.

O valor unitário de venda, adotado para a avaliação do empreendimento Way Parque.
das Nações foi de R$4.500/m², preço este adotado em referencia aos preços
praticados na região imóvel em avaliação e suas características físicas.

A diferença observada entre o valor adotado na avaliação e os valores praticados nos
empreendimentos mais próximos ao Way Parque (Miro Parque e Village Barcelona),
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visa refletir também a diferença entre o valor pedido e o valor transacionado das
unidades, que correspondem a aproximadamente 10%.

5. AVALIAÇÃO DO PROJETO
5.1. Referências Normativas
A metodologia básica aplicada no trabalho fundamenta-se na NBR-14653 - Norma
Brasileira para Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), em suas partes 1: Procedimentos Gerais, 2: Imóveis Urbanos e 4:
Empreendimentos.

5.2. Metodologia
Para a determinação do valor do projeto foi utilizado o método da renda, a partir do
emprego de Fluxo de Caixa Descontado.

Para a elaboração da modelagem foram consideradas informações do projeto
fornecidas pelo solicitante.

5.3. Premissas
5.3.1. Áreas
O empreendimento conta com uma área privativa total de 4.016,76 m² distribuídas
entre 68 unidades com área média de 59.07m². Para a seguinte avaliação foi
considerada a área privativa total de 3.189,78 m², que corresponde a 54 unidades, em
virtude da transação de permuta de 14 unidades com a empresa que era proprietária
do terreno.
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5.3.2. Datas
Com base nas informações fornecidas pelo contratante foram estimadas as seguintes
datas:
Evento
Lançamento
Início da Obra
Fim da Obra
Habite-se
Chaves
Repasse - Meses após Chaves
Amortização - Meses após Obra

Data
jul/14
dez/14
mai/17
mai/17
mai/17
jun/14
jun/17

Tabela 2 – Datas

5.3.3. Despesas do Empreendimento
I – Custo de Construção
O custo total de construção estimado pelo solicitante foi de R$8.000.076,41 (data base
Janeiro de 2014). Foi considerado nesta avaliação o valor de R$ 8.191.235,00, o que
corresponde ao valor estimado pelo solicitante corrigido à INCC - Índice Nacional dos
Custos de Construção até a data da avaliação.

Estimou-se que o pagamento ocorrerá em 30 meses conforme curva financeira
fornecida pelo contratante e terá início em Dezembro de 2014.

II – Financiamento da Obra
Conforme orientações do solicitante, não foram projetados recebimentos referentes a
financiamento, bem como amortizações.
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III – Taxa de Administração de Obra
Admitiu-se, conforme informações do solicitante, a existência de uma taxa de
administração de obra a razão de 4,79% do custo total de construção, que
corresponde a R$ 392.360 a serem pagos durante o período de obra.

IV – Despesas de Incorporação
Considerou-se conforme informações do solicitante as seguintes despesas de
incorporação:

a) Taxa Administrativa e de Gestão:
A Taxa Administrativa e de Gestão Corresponde a 1,00% do VGV (Valor Geral
de Venda) e foi estimada R$143.540,10, tendo seu primeiro pagamento
previsto para junho de 2014 e o ultimo pagamento para novembro de 2017;
b) Incorporação:
A despesa com incorporação corresponde a 0,33% do VGV e foi estimada em
R$47.841,92. Conforme informações fornecidas pelo contratante, o pagamento
desta despesa ocorrera em uma única parcela no mês de junho de 2014;
c) Stand:
A despesa com Stand corresponde a 0,67% do VGV e foi estimada em R$
95.597,71. O pagamento desta despesa ocorrera em uma única parcela no
mês de julho de 2014;
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d) Marketing
A despesa com Marketing corresponde a 1,00% do VGV e foi estimada em R$
143.540,10 tendo seu primeiro pagamento em Junho de 2014 e o ultimo
pagamento em novembro de 2016;
Além das despesas citadas acima, no mês de Maio de 2014, deverá ocorrer o
pagamento da despesa de ITBI, e emolumentos referentes à aquisição do terreno
através da transação de permuta, que corresponde o valor de R$ 44.000,00.
.

5.3.4. Receitas do Empreendimento
I – Valor Geral de Vendas
O empreendimento apresentará VGV (valor geral de vendas) total de R$ 14.481.838
que correspondem ao unitário médio de R$ 4.500,00/m² de área privativa ou R$
265.815,00 por unidade em estoque.

Considerou-se também uma taxa de crescimento real 1% a.a. para o unitário de
venda.

II – Tabela de Pagamento
Projetou-se que as unidades serão vendidas em 23 (vinte e três) meses e recebidas
de acordo com a tabela de venda informada pelo solicitante:






Ato = 8,50%;
Mensais = 17,50% (Em 24 parcelas);
Anuais = 4,00%
Chaves = 10,00%
Repasse = 60,00% (Em Maio de 2017)

5.3.5. Corretagem
Considerou-se o pagamento de comissões de venda à razão de 3,5% do VGV.
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5.3.6. Inadimplência
Considerou-se a existência de inadimplência recuperável à razão de 1% do VGV.

5.3.7. Impostos
Conforme informações do solicitante considerou-se para o pagamento de Impostos a
alíquota de 4,0% sobre a receita.

5.4. TIR – Taxa Interna de Retorno
Considerando-se as premissas apresentadas nos itens anteriores, a Taxa Interna de
Retorno estimada para o Projeto é de 24,93%a.a..

5.5. Valor do Empreendimento
Considerando-se o risco do empreendimento pela ótica das vendas, para o cálculo do
valor presente líquido do fluxo de caixa mensal utilizou-se a taxa de desconto de
15,00% a.a.

Considerando a participação de 96,00% no empreendimento, o valor da participação
do solicitante em números redondos no mês de Maio de 2014 é:

Valor da Participação
Mercado
R$ 2.112.000,00
(Dois milhões cento e doze mil reais)
Maio de 2014

5.6. Analise de Sensibilidade
O quadro abaixo demonstra à sensibilidade do valor da participação do solicitante
variando a taxa de deságio.
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Taxa de Desconto
13,00%
14,00%
15,00%
16,00%
17,00%

VPL da Participação
R$ 2.304.000,00
R$ 2.208.000,00
R$ 2.112.000,00
R$ 2.016.000,00
R$ 1.920.000,00

6. TERMO DE ENCERRAMENTO
Este trabalho foi realizado com isenção de ânimos, é independente e totalmente livre
de quaisquer vantagens ou envolvimento do profissional responsável.

Este laudo é composto por 29 (vinte e nove) páginas e um anexo.

São Paulo, 14 de Maio de 2014.
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Anexo
Fluxo de Caixa
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R$ Milhões

2014

2015

2016

2017

RECEITAS
VGV Projetado
Corretagem - FI - Obra
VGV Projetado - FI - Obra
Corretagem - FI - Obra

657
-149
75
-20

373

249

2.985

1.220
-238

1.204
-100

7.719

Receita Líquida

563

1.355

1.353

10.704

Custo de Construção
Financiamento
Juros
Amortização
Outras Despesas

-205

-3.031

-4.014

-942

-10

-145

-192

-45

Custos de Construção

-215

-3.176

-4.206

-987

ITBI ( Terreno)
Taxa Administativa e de Gestão
Incorporação
Stand
Marketing

-44
-27
-48
-96
-38

-41

-41

-34

-57

-48

Custos de Incorporação

-253

-98

-89

-34

Total das Despesas

-468

-3.274

-4.295

-1.021

DESPESAS

Inadimplência
Recuperação de Inadimplência
Taxes

-7

-14

-13

-26

-56

-51

-106
140
-427

Fluxo de Caixa

63

-1.989

-3.006

9.289
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