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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Propriedade Localizada em Rua Estados Unidos, 92
Parque das Nações – Santo André, São Paulo, Brasil
Metodologia(s) Utilizada(s)

> Método da Capitalização da Renda

Propósito da Avaliação

> Estimativa de valor de mercado

Características Avaliadas

> Imóvel residencial

Data da Inspeção

> 22 de fevereiro de 2018

Taxa de Desconto

> 14% a.a.

Premissas de Valor

> Ver “Condições e Termos da Contratação” e
“Pressupostos, Ressalvas e Fatores Limitantes”

Valor do Projeto

> R$ 12.000.000

Data da Avaliação

> 26/02/2018
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2. TERMOS DA CONTRATAÇÃO
De acordo com a Proposta n° 5.736/2018, a Colliers International do Brasil (“Colliers”) realizou a
avaliação do empreendimento residencial Way Residencial, localizado na Rua Estados Unidos,
92 – Parque das Nações, Santo André, SP, para a data-base de dezembro de 2017, para Mérito
Desenvolvimento Imobiliário I FII – Fundo de Investimento Imobiliário, doravante chamada
“CLIENTE”.
De acordo com a proposta mencionada acima e aceita pelo CLIENTE, a Colliers entende que o
Cliente necessitava de uma avaliação para estimar o valor do projeto do referido imóvel. Para
isso, foram solicitados documentos (expostos nos anexos deste laudo) ao CLIENTE e realizada
visita técnica ao imóvel e à região onde se localiza, pesquisas e entrevistas com participantes do
mercado e órgãos públicos, realização de cálculos e a elaboração deste relatório que contém
toda a informação verificada e os cálculos realizados.
Foram consideradas na avaliação as práticas e padrões profissionais aplicáveis de acordo com
a Norma Brasileira de Avaliações NBR 14.653 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), em todas as suas partes, além dos padrões de conduta e ética profissionais
estabelecidos no Red Book em sua edição 2014 editada pelo Royal Institution of Chartered
Surveyors - “RICS” e nas normas do International Valuation Standards Council - “IVSC” –, nos
seus pronunciamentos 101 – Scope of Work, 102 – Implementation e 103 – Reporting.
Nessa avaliação, foi utilizada como base a definição de Valor de Mercado definido pelo Red Book,
traduzido como “O Valor de Mercado para Venda tem por definição ser a quantia estimada por
qual um ativo ou passivo seria transacionado na data da avaliação entre um comprador desejoso
e um vendedor desejoso numa transação sem influências, após adequado marketing e onde as
partes atuaram com conhecimento, prudência e sem compulsão. ”
Este laudo de avaliação reflete premissas amplamente utilizadas por participantes do mercado,
elencando sempre aqueles que são relevantes na sua área de atuação e em sua região
geográfica, assumindo-se que são independentes, especialistas e possuem bom conhecimento
sobre o mercado.
O CLIENTE aceita com os termos dispostos, bem como com aqueles constantes nos capítulos
referentes aos “Pressupostos, Ressalvas e Fatores Limitantes”.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
3.1 ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO
Aspectos da Localização

Cidade - Estado

Santo André – São Paulo

Densidade da ocupação

Média/Alta

Padrão econômico

Médio

Valorização imobiliária

Estável

Vocação

Residencial

Acessibilidade

Boa

TABELA 1 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

M APA 1 - LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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3.1 PANORAMA DE MERCADO
O condomínio Way Residencial está localizado no bairro Parque das Nações, na cidade de Santo
André/SP, e é facilmente acessado pela Avenida do Estado e pela Avenida Eng. Olávo Alaisio
de Lima.
Segundo o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na projeção de 2016,
a área de influência, que considera um raio de 10 minutos de carro do imóvel avaliado, apresenta
maior concentração populacional que o município de Santo André, com densidades de
10.133 hab./km² e 4.074 hab./km², respectivamente.
Ainda segundo o IBGE, a faixa de renda predominante por domicílios é a C1 (de R$ 2.165,01 a
R$ 3.779,00) com 21% da população, seguida pela B2 (de R$ 3.779,01 a R$ 7.053,00) com 20%
da população e B1 (de R$ 7.053,01 a R$ 15.071,00), com 20%. A composição familiar no bairro
mostra que 27% dos domicílios contam com 3 moradores, 26% com 2 moradores, 21% com 4
moradores, 13% com apenas 1 morador e 12% com 5 ou mais moradores. Na região, verificouse que cerca de 77% dos imóveis são casas, enquanto 20% são casas, 1% são casas em vila
ou em condomínios e 1% são considerados de outros tipos. Ainda, verificou-se que do total de
residências 72% são próprios, 20% são alugados, 6% são cedidos e 1% encontra-se em outra
condição.
A pesquisa realizada na região retornou que imóveis residenciais com características parecidas
ao imóvel avaliando possuem áreas privativas variando entre 37,00 m² e 91,00 m². Os valores
pedidos para a venda variam entre R$ 5.400,00 /m² e R$ 7.500,00 /m².

3.2 DESCRIÇÃO DO ENTORNO
A tabela a seguir mostra quais melhoramentos públicos estão presentes no local estudado:
Melhoramentos Públicos

Rede de água potável

Rede de esgoto sanitário

Rede de esgotamento de águas pluviais

Rede gás canalizado

Rede de telefonia
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Rede de cabeamento para comunicação e transmissão de dados

Rede de energia elétrica

Iluminação pública

Pavimentação

Guias e sarjetas

Coleta de lixo
TABELA 2 – MELHORAMENTOS PÚBLICOS

A tabela mostra a disponibilidade de transportes públicos com suas respectivas distâncias do
empreendimento avaliado:
Transporte Público

Linhas de ônibus municipais:

Até 300m do imóvel

Linhas de ônibus intermunicipais:

Até 300m do imóvel

Estações de trem:

A mais de 500m do imóvel

Estações de metrô:

Não existente

TABELA 3 – TRANSPORTE PÚBLICO
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A seguir estão apresentados quais serviços estão ou não disponíveis em um raio de 500m do
imóvel:
Serviços Disponíveis

Agências bancárias:

Sim

Agência dos Correios

Não

Restaurantes, bares e lanchonetes

Não

Serviços de saúde de pronto atendimento

Sim

Escola

Sim

TABELA 4 - SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Foi realizada uma análise da ocupação da região considerando usos e respectivos graus de
importância:
Uso e Ocupação do Solo

Residencial:

Predominante

Comercial:

Inexpressiva

Serviços:

Inexpressiva

Industrial:

Inexpressiva

Logística:

Inexpressiva

TABELA 5 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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3.1 ZONEAMENTO
De acordo com o Plano Diretor do Município de Santo André (Lei nº 8.696 de 17 de dezembro
de 2004) o imóvel se enquadra na Zona de Qualificação Urbana, zona que apresenta potencial
de urbanização.

M APA 2 – ZONEAMENTO (FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO SANTO ANDRÉ – SP)
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3.2 DESCRIÇÃO DO TERRENO
As principais características do terreno onde o empreendimento está construído são:
Dimensões e Principais Características do Terreno

Dimensão

1.000,00 m²

Infraestrutura:

O terreno recebe os serviços de infraestrutura básica
citados no item Melhoramentos Públicos

Principais acessos

Avenida do Estado e Avenida Eng. Olávo Alaisio de
Lima

Aproveitamento do terreno

Atualmente o imóvel possui uma área a ser
construída de 7.246,08 m².

TABELA 6 - DESCRITIVO DO TERRENO
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3.3 DESCRIÇÃO DA CONSTRUÇÃO
As principais características da construção estão descritas abaixo:
Dimensões e Principais Características da Construção

Tipologia do imóvel

Residencial

Área privativa total

6.523,29 m²

Unidades

62 unidades

Idade aparente

1 ano

Estado de conservação

Muito bom

Estacionamento

68 vagas

Estrutura

Concreto armado

Fechamento lateral

Alvenaria de blocos de cerâmica

Piso

Piso cerâmico; contra piso

Paredes

Massa corrida com pintura à base de tinta látex e
revestimento cerâmico

Forro

Gesso

Cobertura

Telha de fibrocimento

TABELA 8 – CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO
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4. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
4.1 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.
Foi utilizada também a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos – versão 2011, publicada pelo
IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, Departamento de São Paulo.
Foram observados os padrões de conduta e ética profissionais estabelecidos no Red Book em
sua edição 2014 editada pelo Royal Institution of Chartered Surveyors (“RICS”) e nas normas do
International Valuation Standards Council (“IVSC”), nos seus pronunciamentos 101 – Scope of
Work, 102 – Implementation e 103 – Reporting.

4.2 METODOLOGIA
O Método da Capitalização da Renda foi o método escolhido por ser o que melhor representa o
valor de mercado dos empreendimentos, sendo a principal ótica pela qual os principais
investidores do mercado analisariam a propriedade.
O Método da Capitalização da Renda identifica o valor do bem com base no seu potencial de
geração de renda através da aplicação de um fluxo de caixa descontado - FCD.
O fluxo de caixa consiste na projeção de receitas, custos e despesas do empreendimento ao
longo do período de análise. Para se estimar o valor do ativo através da utilização do fluxo de
caixa, aplica-se uma taxa de desconto, que incide sobre todo o período de análise e corresponde
ao custo de oportunidade para o empreendedor, considerando-se o nível de risco do
empreendimento.

4.3 PREMISSAS
O estudo analisou as principais características de cada empreendimento visando definir as
premissas que foram utilizadas para projeção. Somado a isso, foram consideradas informações
sobre gastos e receitas já incorridas de cada empreendimento.
Dentre as premissas destacam-se:
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4.3.1

VALOR GERAL DE VENDA – VGV

O VGV de um empreendimento corresponde ao montante total arrecadado com a venda das
unidades existentes no empreendimento.
Para se estimar o Valor Geral de Venda dos empreendimentos em questão foram considerados
o montante já recebido pelas unidades já comercializadas (VGV Realizado), o montante a ser
recebido pelas unidades já comercializadas (Recebíveis), o montante equivalente à projeção da
venda das unidades em estoque (Receita projetada) e a recuperação da inadimplência histórica
no empreendimento, ou seja:
VGV = VGV Realizado + Recebíveis + Receita projetada + Inadimplência histórica
A Colliers não teve acesso a informações sobre o VGV Realizado anteriormente à data base
deste laudo e, portanto, não é possível calcular o VGV Total.
4.3.1.1 RECEITA PROJETADA
As projeções de venda das unidades foram realizadas de acordo com as seguintes premissas.
4.3.1.1.1

UNIDADES EM ESTOQUE

Conforme informado pelo cliente, na data-base desta avaliação existem 14 unidades em estoque.
4.3.1.1.2

PREÇO DE VENDA

Por estar em acordo com os valores de venda obtidos em nossa pesquisa de mercado, foi
aplicado como preço de venda das unidades em estoque o valor médio do metro quadrado das
unidades já vendidas no próprio empreendimento, ou seja, R$ 4.618,98/m².
4.3.1.1.3

VELOCIDADE DE VENDA

A exemplo da metodologia adotada para definição do preço de venda das unidades em estoque,
a velocidade de venda adotada para cada um dos empreendimentos considerou o histórico de
vendas do empreendimento. Entre o período de fevereiro de 2015 e dezembro de 2017 foram
vendidas 20 unidades, o que equivale a uma média de 1 unidade a cada 2 meses.
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4.3.1.1.4

TABELA DE VENDAS

Conforme tabela de vendas informada pelo cliente, o recebimento de receitas oriundas das
vendas de unidades em estoque ocorrerá da seguinte forma:


5% no ato



15% em 30-60-90 dias



10% em 12 meses



15% na entrega das chaves.

4.3.1.1.5

RECEBÍVEIS

Conforme informado pelo cliente, há um saldo de R$ 11.079.304,59 a receber de vendas já
realizadas. Tal recebimento acontecerá ao longo de 10 meses.
4.3.2

DESPESAS

4.3.2.1 CUSTO DE CONSTRUÇÃO
Conforme informado pelo cliente, o custo de construção remanescente é de R$ 1.000.000,00 e
serão distribuídos em 10 meses. No entanto, conforme informado pelo cliente, a obra será
entregue em março de 2018.
4.3.2.1.1

FINANCIAMENTO

Conforme informado pelo cliente, não haverá financiamento de obra.
4.3.2.2 ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o informado pelo cliente, ocorrerão despesas com administração da obra na
ordem de R$ 50.000,00 distribuídos em 10 meses.
4.3.2.3 COMISSÃO DE VENDA
Foi considerado o pagamento de comissão de 6% sobre o valor de venda ao agente imobiliário
responsável pela venda das unidades.
4.3.2.4 INADIMPLÊNCIA PROJETADA
Conforme informado pelo cliente, não será considerada projeção de inadimplência.
4.3.2.5 IMPOSTOS
Conforme informado pelo cliente, considerou-se o desconto de impostos equivalentes a 4% da
receita bruta.
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4.3.3

TAXA DE DESCONTO DO FLUXO DE CAIXA

A taxa de desconto considera diversos aspectos (riscos sistêmicos e riscos específicos) e sua
composição foi efetuada a partir da adição de componente de risco à taxa básica, nesse caso
utilizada a do Título do Tesouro Nacional (NTN-B).
A componente de risco foi formada a partir da consideração da estimativa de conclusão da obra,
do número das unidades em estoque e da velocidade de vendas estimada.
Para determinar o valor de mercado do imóvel, o fluxo de caixa foi descontado à taxa de 14% ao
ano, o que hipoteticamente se igualará à TIR (taxa interna de retorno) do investimento, refletindo
o custo de oportunidade de potenciais investidores.

4.3.4

VALOR DO PROJETO

O valor do projeto corresponde ao VPL (Valor Presente Líquido) do fluxo de caixa mensal
descontado a taxa de 14% a.a.
Em números redondos, para dezembro de 2017 em:

Valor do Projeto
R$ 12.000.000,00
(Doze milhões de reais)
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5. 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 17 (dezessete) páginas e 4 (anexos) anexos.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018

COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL
CREA 0931874

Cópia Digital
Paula Casarini, MRICS
CREA 5.060.339.429/D
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1 – Vista da fachada do empreendimento

Foto 2 – Vista de fundos

Foto 3 – R. Estados Unidos (terreno à direita)

Foto 4 – R. Estados Unidos (terreno à esquerda)

Foto 5 – Apartamento tipo (sala)

Foto 6 –Apartamento tipo (cozinha)
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Foto 7 – Hall tipo

Foto 8 – Hall de entrada do edifício

Foto 9 – Área de lazer (piscina)

Foto 10 – Área de lazer (quadra de esportes)

Foto 11 – Acesso de pedestres e carros

Foto 12 –Estacionamento
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AVALIAÇÃO
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ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO
De acordo com o item “Especificação das Avaliações” da NBR 14653-2: 2011 (ABNT) - Avaliação
de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas – Parte 2: Imóveis Urbanos, o presente
trabalho avaliatório apresentou os Graus de Fundamentação e de Precisão a seguir descritos:

Grau de Fundamentação - Método da Renda
Item

Grau III

Atividade

Grau II

Ampla, com os elementos
operacionais devidamente
explicitados.
Com base em análise do
processo estocástico para as
variáveis-chave, em um período

Garu I
Sintética, com a apresentação
dos indicadores básicos
operacionais.
Com base em análise qualitativa
para um prazo mínimo de 12
meses.

7.5.1.1

Análise operacional do
Empreendimento.

Simplificada, com base nos
indicadores operacionais.

7.5.1.2

Análise das séries históricas
empreendimento.

7.5.1.3

Análise setorial e diagnóstico
de mercado.

De estrutura, conjuntura,
tendências e conduta

Da conjuntura.

7.5.1.4

Taxas de desconto.

Fundamentada.

Justificada.

Arbitrada.

x

7.5.1.5.1

Escolha do modelo.

Probabilístico.

Determinístico associado aos
cenários.

Determinístico.

x

7.5.1.5.1

Estrutura básica do fluxo de
caixa.

Completa.

Simplificada.

Rendas líquidas.

7.5.1.5.2

Cenários fundamentados.

Mínimo de 5.

Mínimo de 3.

Mínimo de 1.

7.5.1.5.3

Análise de sensibilidade.

Simulação com apresentação
do comportamento gráfico.

Simulação com identificação de
elasticidade por variável.

Simulação única com variação
em torno de 10%.

7.5.1.5.4

Análise de risco.

Risco fundamentado.

Risco justificado.

Risco arbitrado.

Com base em análise
determinística para um prazo
mínimo de 24 meses.

X

x

Sintética da conjuntura.

x

x

Número de itens

1

1

4

Pontos

3

2

4

PONTUAÇÃO

9

FUNDAMENTAÇÃO

Grau I

Graus
Pontos

III
Maior ou igual a 22
máximo de 3 itens em graus
inferiores, admitindo-se no
máximo um item no Grau I.

Restrições

II
de 13 a 21

I
de 7 a 12

no máximo 4 itens em graus
inferiores ou não atendidos.

mínimo de 7 itens.

Grau de precisão não aplicável.
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> ANEXO III
II
> DOCUMENTOS
DOCUMENTAÇÃO
>
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DOCUMENTOS
Para o empreendimento Way Residencial, foram disponibilizados os seguintes arquivos:
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> ANEXO IV
> PRESSUPOSTOS,
RESSALVAS E FATORES
LIMITANTES
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PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

1. Este trabalho, bem como as recomendações e as conclusões nele apresentadas, referem-se
única e exclusivamente ao escopo e às solicitações feitas à COLLIERS pelo CLIENTE e se
destinam tão-somente para os fins contratados e não deve ser utilizado para outra finalidade
e/ou usado por outra pessoa ou entidade que não o CLIENTE.
2. Este trabalho foi preparado por solicitação do CLIENTE de acordo com o pactuado na Proposta
Comercial para a finalidade específica contratada.
3. Os valores e considerações constantes neste trabalho refletem as características do(s)
imóvel(is) e a situação de mercado no momento, não considerando eventos extraordinários e
imprevisíveis, significando que o imóvel foi avaliado no estado em que se apresenta na data
de sua vistoria.
4. O CLIENTE reconhece que o trabalho desenvolvido, no todo ou em parte, foi criado através
de conhecimento, habilidade e experiência adquiridos pela COLLIERS, logo, a
obra/propriedade intelectual é da COLLIERS.
5. Os dados relativos ao(s) imóvel(is) utilizados neste trabalho foram baseados única e
exclusivamente em informações e dados fornecidos pelo CLIENTE, considerados como
verdadeiros e precisos e fornecidos de boa-fé. Portanto, não será imputada à COLLIERS
qualquer responsabilidade por erro ou omissão relacionada às informações fornecidas. A
COLLIERS não se responsabiliza pela documentação enviada para consulta que não esteja
atualizada.
6. A COLLIERS não é responsável por realizar nenhuma investigação independente, auditar ou
realizar qualquer outro tipo de verificação acerca dos dados fornecidos pelo CLIENTE.
7. O CLIENTE aceita que qualquer omissão ou equívoco nos dados e informações por ele
fornecidos pode afetar materialmente a análise e recomendações constantes no trabalho,
eximindo totalmente a COLLIERS de qualquer responsabilidade civil e penal.
8. Para a elaboração do trabalho, foram utilizados dados obtidos no mercado imobiliário local, os
quais foram fornecidos por proprietários de imóveis, corretores, imobiliárias e profissionais
habilitados e especializados e outros e, portanto, são premissas aceitas como válidas,
corretas e fornecidas de boa-fé.
9. 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 seus respectivos títulos estejam corretos.
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10. A COLLIERS não efetua medições de campo. Logo, pressupõe-se que as medidas do terreno
e das edificações constantes na documentação apresentada pelo CLIENTE estejam corretas.
Suas características físicas foram obtidas por levantamentos visuais, bem como, não se
responsabiliza por eventuais alterações realizadas no terreno por parte do CLIENTE.
11. A COLLIERS não realizou análises jurídicas da documentação do(s) imóvel(is), ou seja,
investigações específicas relativas a defeitos em títulos, por não integrar o escopo dos
serviços ora contratados.
12. A COLLIERS não fez consulta aos órgãos públicos de âmbitos Municipal, Estadual, Federal,
Autarquias ou qualquer outro órgão regulador de atividades comerciais, bem como, no que
tange à situação legal e/ou fiscal do(s) imóvel(is).
13. A COLLIERS não assume qualquer responsabilidade pela existência de vícios de construção
do(s) imóvel(is), sejam eles aparentes e/ou ocultos, nem por eventuais problemas estruturais
e/ou de fundação, sendo considerado que as edificações atendam às normas construtivas,
de segurança contra incêndio, de salubridade e de segurança.
14. Não foram levantados passivos ambientais, sanitários ou arqueológicos bem como não foram
realizados estudos sanitários, arqueológicos, de subsolo e de impacto ambiental relativos
ao(s) imóvel(is) em estudo.
15. Não foram realizados estudos de engenharia nem sondagens no solo do imóvel, presumindose que seja similar aos comparativos de mercado.
16. Este laudo deve sempre ser utilizado em sua íntegra, não tendo credibilidade se analisado
parcialmente ou apresentado em excertos, pois pode levar a conclusões errôneas.
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