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FORMAÇÃO DA TAXA DE RETORNO
EM EMPREENDIMENTOS DE BASE IMOBILIÁRIA

1.INTRODUÇÃO

Quando se analisa a qualidade de investimentos em empreendimentos de base imobiliária, é

necessário tomar cuidado com o fato de que os métodos de medida levam em conta a manutenção

do investimento por ciclos muito longos, o que pode provocar uma distorção na interpretação da

informação. Especialmente quanto à medida da taxa de retomo, tomada para o horizonte do ciclo

operacional. - usualmente de 20 anos - é muito comum a imagem do empreendedor que "lê" esta

informação como sendo a rentabilidade que se espera o empreendimento venha a oferecer a cada

ano1.

Como se sabe, a TAXA DE RETORNO mede, no conceito de média anual equivalente, o ganho

de riqueza que o empreendedor pode esperar quando INVESTE no empreendimento, para obter

RETORNO através do fluxo dos resultados operacionais disponíveis a cada ano, agregado ao

valor do empreendimento ao final do ciclo operacional, como se estivesse pronto em caixa, taxa

medida do ponto de vista do final do ciclo operacional, olhando para trás. Assim, admitindo o

ciclo operacional de 20 anos, o valor medido da taxa de retomo poderá ser verificado no ANO-20,

1 No texto, uso sistematicamente EMPREENDEDOR e INVESTIDOR com o mesmo sentido,

que é forma corrente de identificação. Como este é um texto doutrinário sobre métodos de

análise de investimentos, não há a necessidade de diferenciar o EMPREENDEDOR como

aquele que encontra e sedimenta a oportunidade de negócio, agrega recursos e implanta o

empreendimento, sendo o INVESTIDOR aquele que aplica recursos na sua implantação,

podendo ser este o EMPREENDEDOR ou não.

Da mesma forma, uso INVESTIMENTO e EMPREENDIMENTO, como palavras do mesmo

sentido, ao tratar do NEGÓCIO. Evidente que, tratando do conceito da "massa de recursos que

o empreendedor aplica para implantar o empreendimento", somente é validado usar

INVESTIMENTO.
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o que, visto isoladamente, é informação técnica frágil para ser usada como base da decisão de

investir.

Assim, a recomendação técnica que faço, para conceber um padrão de informação de melhor

qualidade, é que se demonstre a curva de FORMAÇÂO DA TAXA DE RETORNO dentro do

ciclo operacional, indicando o seu nível esperado a cada ano. A informação assim elaborada não

pode ser confundida com a rentabilidade esperada a cada ano, cuja medida também deve ser feita,

para ilustrar decisões que envolvam o dimensionamento do caixa que o empreendimento

disponibiliza para o empreendedor, que o faz retomar uma certa capacidade de investimento, com

a natural

medida do PRAZO DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO -

"payback".

Medir a taxa de retomo dentro do ciclo operacional implica em arbitragem para caracterizar o

valor do empreendimento ao final do ciclo, tema que já tratei em textos de análise de valor, mas

que sintetizo e exploro neste texto. Medir, entretanto, a curva de formação da taxa de retomo

implica em exercitar inúmeras arbitragens, passo a passo, dentro do ciclo operacional, de sorte

que o tratamento desse tema deve se revestir do cuidado de não fazer o decisor mergulhar em

dúvidas diante da informação. Essa rotina de arbitragem é a que discuto no corpo deste texto,

estabelecendo um sistema de análise que trás uma informação medida a favor da segurança, de

modo que a resposta será uma curva de formação da taxa de retorno que se admite possa ser

representada por linhas limite de possibilidades, apoiadas na hipótese de que o comportamento do

empreendimento não se desvia do cenário referencial.

Como sempre é conveniente estabelecer análises de risco, pode-se conceber uma família de

curvas de formação, que reproduzem, no mesmo critério de arbitragem, o reflexo de distúrbios de

comportamento do empreendimento, ou de conturbações no seu ambiente. Essa exploração

resultará em exercitar a mesma rotina diversas vezes, usando fatores de quebra ou generalizando

efeitos cruzados através da construção de amostras com imputação de variações randômicas, para
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destas amostras extrair conclusões sobre posições de risco.

A digressão teórica sobre o método de arbitragem para avaliar a formação da taxa de retomo

resulta em estabelecer o conjunto de equações que permite medir a informação desejada. Neste

texto, para enriquecer a discussão, formulo um caso protótipo, que exploro numericamente, para

que o leitor possa se aperceber das diferenças entre usar um ou outro meio de arbitragem. Usando

esse protótipo, perpetro as análises de riscos, mostrando a família de curvas de formação da taxa

de retomo, quando o desempenho do empreendimento sai do cenário referencial, ou quando

conturbações no seu ambiente provocam impactos de quebra de desempenho, reduzindo o fluxo

dos retornos e, por conseqüência, baixando a expectativa de rentabilidade do investimento.
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2. A TAXA DE RETORNO DENTRO DO CICLO OPERACIONAL

2.1. Para o EMPREENDEDOR que pratica investimento em empreendimento de base imobiliária,

a TAXA DE RETORNO DENTRO DO CICLO OPERACIONAL-TRR se mede usando a

expressão [1], cujas variáveis estão identificadas na figura12.

2 Esta figura faz a imagem de como trato o INVESTIMENTO neste texto. Trata-se de considerar

o empreendimento no seu ciclo operacional, de forma que não discuto o ciclo de implantação,

sendo INV, então, o preço de compra do empreendimento pronto para operar, ou o nível de

exposição do empreendedor, nesse momento, se foi ele que investiu o fluxo de implantação do

empreendimento de base imobiliária. Maior detalhamento, deste conceito está presente nos

textos que já publiquei sobre análise do investimento em empreendimentos de base imobiliária.
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Esta medida de taxa de retomo - TRR - é tomada, assim, como média anual equivalente, para

todo o ciclo operacional, quando o empreendedor estiver posicionado em n, olhando para a

posição 0, na qual fez o investimento, e levando em conta que seu retomo se compõe do fluxo

{ RODik } que já terá recebido, e do valor do empreendimento em n, para uma transação pronta

em caixa, no patamar VOIn. Quando se analisa a qualidade do investimento, antes da posição 0,

para produzir informações que o empreendedor usará para decidir se investe no empreendimento,

há que se: [i] -construir um cenário referencial de comportamento, para inferir o fluxo { RODik }

e [ii] - estabelecer critério para fazer a arbitragem de VOIn. Assim procedendo, a taxa de retorno,

dentro do ciclo operacional - TRR - será aquela que satisfaz a equação:

2.2. O valor VOIn, tomado por arbitragem, considera a posição de um investidor que entra no

empreendimento, pagando o preço VOIn, e disposto a investir em reciclagem3 o valor IRn.

Assim, VOIn, corresponde ao valor calculado para responder, durante um cicio de horizonte

equivalente ao do ciclo operacional, e que o sucede4, por uma remuneração no patamar de custo

de oportunidade, com um ajuste α.

3 O empreendimento, no correr do ciclo operacional, foi submetido a investimentos em

adequação e atualização funcionais, com recursos recolhidos da receita líquida operacional, o

que garante a qualidade de se admitir que o cenário referencial não sofre distúrbios aleatórios

por perda de qualidade do empreendimento, refletida na sua capacidade de gerar renda e

resultado em padrões homogêneos. 0 maior detalhamento destes conceitos pode ser encontrado

nos diversos textos sobre análise de investimentos que tenho publicado na EPUSP.

4 Denominado PERÍODO DE EXAUSTÃO.
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Esse ajuste α se faz por análise de capacidade de sustentação, [i] - induzindo, ou [ii] - medindo, o

nível de IRn que responde, conjuntamente com VOIn, a um excesso de remuneração, do custo de

oportunidade até uma certa taxa de atratividade.

Taxas são arbitradas na análise e a capacidade de sustentação representada por IRn deve ser

aceita como capaz de cobrir investimentos em reciclagem.

� VOIn, se calcula pela expressão [2];

� IRn pode ser imposto, resultando o cálculo do ajuste a da expressão[3];

� ou pode-se calcular IRn, pela expressão[4], com a consideração de que α = 1. Dai, se avalia a

capacidade de suporte de IRn para cumprir com a finalidade de reciclar o empreendimento5.

Assim para [ custo de oportunidade = c ] e [ taxa de atratividade = t ]:

5 Nesta hipótese, quando não se aceita o patamar de IRn encontrado, deve-se arbitrar um novo a

diferente de 1, substituir na expressão[4] o valor RO por αRO, e proceder aos cálculos

sucessivos, até uma posição em que seja registrada uma configuração de segurança aceitável.
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2.3. O lastro do investimento no início do ciclo operacional corresponde à relação entre: [i] - o

valor do empreendimento – VOI0 - no conceito de valor da oportunidade de investimento, para

uma taxa de retomo arbitrada no patamar de taxa de atratividade, com a configuração que o

comportamento do empreendimento no ciclo operacional, estendido para o período de exaustão,

se fará com absoluta aderência às expectativas do cenário referencial, e [ii] - o valor do

investimento - INV.

2.4. A medida da taxa de retorno TRR tem, como se vê, efeito de dois vetores de arbitragem: [i] -

a expectativa de evolução das variáveis de comportamento do empreendimento, lançada no

cenário referencial, e [ii] - os critérios para determinação de VOIn.

Para dar qualidade aos instrumentos de informação, objetivando sustentar a decisão de

investimento no empreendimento, convém, sempre, medir a contribuição exclusiva do fluxo dos
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{ RODik } na formação de TRR, para isolar os efeitos das duas arbitragens. Desta forma, mede-se

TRRa, como na expressão [7], que é a parcela de TRR devida exclusivamente ao fluxo { RODik }

TRRa depende da arbitragem de { RODik } e [ TRR - TRRa ] da arbitragem de VOIn,
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3. PRAZO DE RETENÇÃO DO INVESTIMENTO

Até este ponto sustentamos a construção do indicador de rentabilidade, a partir da arbitragem de

valor do empreendimento, sempre com a hipótese de que o investidor reterá sua posição de

investimento até o final do ciclo operacional, de horizonte n.

Todavia, manter o investimento até o fim do ciclo operacional, não pode ser uma hipótese

necessária para a tomada de decisão de investir, especialmente quando se considera o avanço nos

métodos de compartilhamento do investimento nos negócios de base imobiliária através de meios

de securitização. Usando a hipótese da securitização como referência, o investidor, ao tomar um

TÍTULO DE INVESTIMENTO DE BASE IMOBILIÁRIA - TIBI, vetor de securitização de um

empreendimento de base imobiliária, deve fazer considerações para decidir sobre o prazo

conveniente de retenção de seu investimento, já que a premissa da mobilidade é uma das que

fundamenta a qualidade dos meios de securitização.

Quando se entra na discussão do prazo de retenção do investimento, para efeito técnico,

novamente se mergulha na necessidade de arbitragem dos mesmos elementos necessários para

determinar a taxa de retorno, principalmente o valor VOIj, que será o valor do empreendimento

num momento j qualquer do ciclo operacional. Para a arbitragem de VOIj não é válido

estabelecer as mesmas considerações usadas para referir VOIn, de forma que esta arbitragem

deverá se fazer por meios indiretos e, ai, com uma reserva de segurança mais alta.

No sentido de obedecer à segurança necessária para se medir indicador da qualidade do

investimento que permita ao empreendedor tomar a decisão de investir, o que indico como

procedimento técnico mais correto é construir uma envoltória para a evolução da taxa de retomo

dentro do ciclo operacional, considerando posições limite para o VALOR DE SAÍDA DA

POSIÇÂO DE INVESTIMENTO - VOIj - a cada momento do ciclo operacional, caracterizando,

cada um, um



FORMAÇÃO DA TAXA DE RETORNO
EM EMPREENDIMENTOS DE BASE IMOBILIÁRIA

PRAZO DE RETENÇÂO DO INVESTIMENTO - prij - contado desde o início do ciclo

operacional até o momento de saída.

Esta envoltória compreende duas curvas limite:

� o limite inferior configura a hipótese de que o VALOR DE SAÍDA DO INVESTIMENTO É

"ZERO", de forma que se medirá a taxa de retomo somente com a contribuição do fluxo {

RODik } até cada posição j, encontrando taxas de retomo TRRjZ, medidas no mesmo formato

da expressão[7], como está na expressão[7a];

� o limite superior configura a hipótese de que o valor do investimento evolui, desde a posição

INV no início do ciclo operacional até a posição VOIn, ao seu final, numa tendência

constante, o que faria o valor de saída a cada momento j ser identificado por VOIj calculado

como na expressão[8].

Ai, a taxa de retomo a cada ponto j, TRRjV, se calcula no mesmo formato da expressão[ 1 como

na expressão[ 1a];
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� este limite superior poderá ser definido com a hipótese de que o valor de saída VOIj seja

sempre igual a INV, nas hipóteses em que se encontrem empreendimentos de base imobiliária

cujo valor decresça dentro do ciclo operacional, o que é uma hipótese excepcional, pois a

condição que mais se verifica é a de crescimento;

� este limite superior deverá ser ajustado, quando a taxa de crescimento de INV para VOIn, for

tal que o ajuste de crescimento do valor de saída do investimento, que leva ao cálculo de

VOIj, provoque crescimento tão acelerado, ao ponto de mostrar a taxa de retomo decrescendo

no ciclo operacional. Nesta hipótese, recomendo o ajuste tomando a regressão da curva de

TRRj v, pela vertente da zona superior da envoltória, numa curva do formato {TRRjV ajustada =

a . b prij + δ} em que o fator δ é de ajuste para fazer TRRjV ajustada = TRR, quando prij = n

Como a curva de formação da taxa de retomo, para a hipótese de que o valor de saída seja

estabilizado em INV é uma informação que convém sempre estar presente, entendo que a

indicação das três curvas referidas acima é o meio mais completo de oferecer a informação sobre

a qualidade do investimento.

Desta forma, a imagem da informação sobre a formação da taxa de retomo é a representada pela

figura2. Nesta figura indicamos uma hipótese em que a fronteira superior da envoltória mostra

uma taxa de retomo decrescente, até TRR na posição n do ciclo operacional. A curva de formação

da taxa de retomo para a hipótese de que o valor de saída do investimento cresça na proporção

indicada na expressão[8], caracteriza, na figura, a taxa TRRjV.

Nessa mesma figura2, TRRjZ indica a formação fronteira para a taxa de retomo quando se

considera "zero" o valor de saída do investimento. A curva TRRjZ só indicará taxa de retomo a

partir da posição de "payback" seco, quando o fluxo dos { RoDik } já devolveu o valor INV.
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A curva TRRjI, sempre situada "dentro" da zona em que estará a taxa de retomo, indica situações

em que o investidor sai da posição de investimento a cada ano j pelo valor INV

Aqui se indica, assim, os limites em que, com maior probabilidade, estará a taxa de retomo, se o

investidor pretender sair da sua posição de investimento dentro do ciclo operacional.

De outro lado, a figura3 ilustra a transformação da fronteira superior da envoltória para uma curva

TRRjV ajustada, configurando a posição mais segura, pois a imagem da figura2 levava em conta

que a taxa de retomo teria tendência de decrescer, função da taxa de crescimento acelerada de

INV para VOIn,
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Nas curvas de formação da taxa de retomo, as posições TRR e TRRa estão identificadas como

está mostrado na figura4.

Reforço o princípio de que, em procedimentos de planejamento, o que se busca é estruturar

um conjunto de informações que habilite o decisor - nesse tema, o investidor - a decidir dentro

de padrões de riscos confortáveis. Quando se constrói a informação de planejamento, não

se verifica, nem se busca, a iluminação de reconhecer como será o futuro, mas, a partir de

imagens de comportamento esperado do empreendimento e do seu ambiente econômico, plotadas

no cenário referencial, o que se pretende calcular são indicadores de desempenho - nesse tema, da
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qualidade do investimento -indicadores capazes de orientar a decisão, como sendo metas

possíveis de se atingir.

Entretanto, especialmente neste caso de formação da taxa de retomo, o que se considera como

cenário referencial são hipóteses limite de saída da posição de investimento em qualquer

momento j do ciclo operacional. O valor de saída do investimento não depende do investidor, mas

deste encontrar outro investidor que tome a posição, ocorrendo, ai, então, uma transação, em que

dois juízos de valor estarão em confronto - o do investidor que sai do investimento e o daquele

que toma a posição - , até que se atinja um nível de equilíbrio, que permita a conclusão da

transação. Desta forma, o valor de saída será único e dependerá de acontecimentos que fogem do

ambiente do planejamento, sendo regrados por pressões de mercado que não poderão, inclusive,

sofrer monitoramento do investidor.

Por estas razões, identificar a envoltória de taxas de retomo é informação de relevo, para que o

investidor no empreendimento tome contato com o mais provável conjunto de alternativas com as

quais se defrontará, sempre que o comportamento do empreendimento e de seu ambiente tenham

completa aderência às expectativas do cenário referencial. Como informação complementar, é

importante desenhar envoltórias, de igual teor, em análises de risco, produzindo sobre o cenário

referencial configurações de conturbação e distúrbio, no sentido de ser possível medir padrões de

flutuação e de sustentação da envoltória que está associada aos padrões de comportamento do

cenário referencial.

Para poder mostrar situações intermediárias, ilustro este texto com um caso, onde exploro

alternativas de comportamento futuro, numa posição de saída do investimento, para indicar como

esta taxa de retomo única se sustenta, relativamente aos parâmetros estabelecidos em função do

cenário referencial.
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3.1. A curva de formação de TRRjZ isoladamente é importante para oferecer dois indicadores

que, para decisão de investir são relevantes:

� PRAZO DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO - payback - indica

para o investidor o grau de imobilização que o empreendimento vai exigir dele. Quanto mais

longo o payback, maior tempo de maturação apresenta o empreendimento, o que significa

menos segurança, na medida em que um certo patamar de qualidade, associado aos critérios

para medir o payback e arbitrado pelo investidor, só se verificará mais tarde, exigindo-se

maior aderência aos padrões de comportamento arbitrados no cenário referencial.

� a "curvatura" da curva TRRjZ, que traduz também um conceito de maturação do

investimento, quando de arbitra uma certa taxa de atratividade.

� Quanto ao payback, a figura5 mostra as quatro posições mais relevantes:

� posição I - denominada de payback seco, que indica quando o empreendimento devolveu ao

investidor uma massa de recursos6

� posição II - que indica quando o empreendimento devolveu ao investidor uma certa massa de

recursos, correspondente ao seu investimento original, ajustado pela taxa de inflação

diferencial entre o índice geral de preços, que deverá estar refletido nos INV e RODik

utilizados no cálculo, e o índice de crescimento de custos do tipo de investimento que está

praticando. Essa posição indicará quando o investidor estará capacitado a reproduzir o

6 Quando se faz análises deste caráter, fica implícito que INV e RoDik deverão estar referidos

através de uma moeda de poder de compra estabilizado, sem o que a informação não terá o

menor valor para decisão.
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investimento original e, se houver descolamento entre o índice de custos e o índice geral de

preços, obviamente, a posição II acontece mais tarde que a posição I7.

� posição III - payback a custo de oportunidade, identifica o tempo que o empreendimento

demora para devolver ao empreendedor uma condição de capacidade de investimento

equivalente àquela que teria se tivesse aplicado a mesma massa de investimentos INV numa

alternativa que arbitra como sendo "isenta" de risco.

� posição IV - payback a taxa de atratividade, identifica o tempo que o empreendimento

demora para devolver ao empreendedor seus investimentos na taxa que arbitrou como sendo

aquela mínima que o atrai para investir.

Qualquer posição de payback é determinada pela expressão[9].

onde [ t = taxa que caracteriza a posição desejada ], seja [ o = descolamento da inflação de custos

para o índice geral de preços cop = custo de oportunidade ], ou [ tat = taxa de atratividade ].

� Com respeito ao regime de formação da taxa de retorno, a "curvatura" da TRRjZ indicará,

através das mesmas posições de payback, especialmente a posição IV, o prazo de maturação

que o empreendimento necessita para oferecer aos investimentos uma determinada taxa de

retorno.

7 Em muitas situações a posição 1 é meramente uma especulação acadêmica de análise,

sugerindo um indicador que não será usado para decidir.
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Quando se fala da posição IV, esse prazo indicará uma posição de saída segura para o investidor,

pois está determinado para um valor de saída "zero". Na figura6 faço uma ilustração de duas

curvas, de empreendimentos diferentes, com a mesma taxa de retorno TRRa, mas com diferente

configuração de maturação do investimento.
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4. ANÁLISE DE UM CASO

Para explorar com mais riqueza o que ocorre dentro da envoltória que indica as diferentes

posições possíveis de taxa de retomo, usemos um caso e identifiquemos diferentes situações

relativas à posição de saída do investidor dentro do ciclo operacional. O CASO terá o seguinte

contorno:

Um empreendimento de base imobiliária exige investimento INV = 100, sendo

capaz de oferecer resultado operacional disponível no primeiro ano RODi1 = 16,8,

valor que evolui à taxa de 1% ano dentro do ciclo operacional de 20 anos.

Arbitra-se, para determinação de VOI20, que, ao final do ciclo operacional, serão

necessários recursos de [ 20 = IR20 ], para reciclagem da base operacional do

empreendimento.

Todos os valores são arbitrados em moeda da base, ajustada no ciclo da análise pelo índice geral

de preços e o empreendedor arbitra

custo de oportunidade = cop = 6% efetivo-ano, taxa de

atratividade = tat = 12% efetiva-ano e descolamento de

custos de implantação do empreendimento para o índice

geral de preços = β = 1% ano.

� Usando as diferentes expressões deste texto, encontraremos, então:

• VOI0 = 150, calculado segundo a expressão[6], representando um lastro para o

investimento las0 = 1,50

• VOI20 = 161, calculado segundo a expressão[2], com α = 63,2%, calculado  conforme a

expressão[3] e taxa de crescimento anual equivalente, de INV para VOI20, teV = 2,39%

efetiva.

• TRR= 18,0% equivalente ano, efetiva, calculada segundo a expressão[1]

• TRRI= 17,7% equivalente ano, efetiva, calculada segundo a expressão[1],
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substituindo o valor VOIn, aqui VOI20, por INV.

• TRRa = 16,9% equivalente ano, efetiva, calculada segundo a expressão[7].

� As curvas de formação da taxa de retomo, nos limites de TRRjZ e TRRjV ajustada estão no

gráfico 1.

Ali também se denota a curva TRRjI. Como nela se verifica, a posição de saída a INV e não a

VOIj faz um pequena diferença em termos de taxa de retorno dentro do ciclo operacional, o que é

uma característica de operações como edifícios de escritórios para locação, shopping-centers e

hotéis, os tipos de empreendimentos mais comuns, dentre os de base imobiliária.

Neste caso, por exemplo, se tomarmos o valor de saída, ao final do ciclo operacional, como sendo

100 = INV e não 161 = VOI20 a taxa de retomo TRR salta de 18,0% para 17,7% equivalente ano,

efetiva.

Isso indica que, numa análise expedita e com critério conservador, pode-se adotar a arbitragem de

fazer o valor de saída VOIj = INV, sem a preocupação de usar métodos mais complexos para

arbitrar VOIj, ou VOIn.
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� Um aspecto que convém analisar diz respeito aos requisitos de valorização, ou à capacidade

de suporte para desvalorização do empreendimento dentro do ciclo operacional, de forma a

garantir a saída do empreendedor a uma certa taxa de retomo.

As posições naturais de análise para taxa de retomo de saída são: cop, tat, TRRa e TRR. O que se

mede, para oferecer esta informação, é a taxa média anual de valorização ( ou desvalorização )

- tV - que deve, ou pode, ocorrer, desde o início do ciclo operacional até um ponto de saída i, de

forma que o investidor, que aplicou INV, ao sair do empreendimento tenha uma taxa de retomo

equivalente anual, no ciclo em que permaneceu investido, igual a cada um dos patamares

referidos acima.

A informação é de leitura mais fácil quando em gráfico, no formato do gráfico2, ou do gráfico2a.

Pretendendo o investidor, num ciclo de extensão j, manter seu investimento, de modo a sair dessa

posição de investimento a uma certa taxa ts equivalente anual, o valor de saída da posição de

investimento será igual a VSj, no momento j, respeitada a expressão[10]:

Indicando a taxa de valorização necessária para sustentar a variação, de INV no momento 0 até

VSj no momento j, por TVj, teremos o resultado da expressão[11]:

Mostrando a taxa TVj em média anual no ciclo [ 0; j ], teremos a expressão[1l a], onde tvj
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representa a taxa equivalente a TVj no ciclo:

O gráfico 2 mostra a variação de TVj com diferentes arbitragens para ts e o gráfico 2a as suas

correspondentes tvj, para as mesmas hipóteses.

Como se vê, usando os parâmetros do CASO, para cop, tas e TRRa como taxas de saída, a partir

de um certo ponto, já se suporta desvalorização, relativamente a INV. Arbitrando cop e tat como

taxas de saída, há posições a partir das quais já se pode tomar o valor de saída como sendo "zero",

que são aquelas com 100% de desvalorização e cujos pontos j correspondem ao payback a estas

taxas, já mostrado no gráfico1.
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� Nas análises de risco sobre a flutuação da taxa de retomo, quando se produzem distúrbios de

comportamento do empreendimento, com respeito às expectativas do cenário referencial, ou

conturbações no seu ambiente, que afetarão o fluxo { RoDik }, comprometendo a

rentabilidade:

[i] - podemos usar o caminho de promover análises de sensibilidade, plotando a envoltória da

formação da taxa de retomo, com a indicação de curvas no limite máximo de quebra de

desempenho, ou

[ii] - podemos indicar o patamar de sustentação de TRR e TRRa, quando se produzem quebras de

desempenho em efeitos cruzados e de geração aleatória dentro do ciclo operacional, entre

fronteiras arbitradas.

[i] -  Usando o nosso CASO, consideremos um fator de desempenho que está em 1,00 no cenário

referencial e que pode flutuar até o limite de 0,80, arbitrado como a posição mais conservadora.

No gráfico3 está indicada a envoltória da posição inferior de desempenho para os três indicadores

de taxa de retorno, TRRjV, TRRjI e TRRjZ. Com este gráfico, poderá o decisor vislumbrar as

posições mais extremadas de comportamento de seu investimento.

Fazendo a análise de flutuação pelo ANO 20 do ciclo operacional, vemos as perdas apresentadas

pelos indicadores, quando o fator de desempenho do empreendimento se apresenta, dentro de

todo o ciclo operacional na posição limite inferior, com quebra de 20% relativamente às

expectativas do cenário referencial.

TRR sai de 18,0% para 14,5%

TRRi sai de 17,7% para 14,2% e

TRRa sai de 16,9% para 13,0%.
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[ii]- Também usando o CASO, trabalhando a variável RODik com impacto de fatDes, variando

entre os limites 1,00 e 0,80, de forma randômica dentro do ciclo operacional, podemos construir

uma amostra de qualidade suficiente para extrair informações sobre a flutuação dos indicadores

de taxa de retomo, com caráter probabilístico8.

Assim, podemos encontrar:

• no gráfico4, o intervalo de confiança, com confiabilidade de 90% para a taxa de retorno

TRR, medida ao final do ciclo operacional;

• no gráfico5, o intervalo de confiança, com confiabilidade de 90%, para a posição de TRRjI a

cada ano j do ciclo operacional. As curvas que delimitam o intervalo de confiança significam

o ajuste das curvas de comportamento desregulado mostradas no próprio gráfico.

• no gráfico6, o intervalo de confiança, com confiabilidade de 90%, para a posição de TRRjZ a

cada ano j do ciclo operacional.

8   Não estendo neste texto a discussão sobre metodologia de análise de riscos, que pode ser

encontrada em outros textos que já publiquei na EPUSP.
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5. CONCLUSÃO

Como se vê neste texto, o conjunto de informações que pode oferecer para um empreendedor uma

base sólida para tomar a decisão de investir num empreendimento de base imobiliária, está muito

além da leitura da taxa de retomo dentro do ciclo operacional.

Não é exagero afirmar, que, ao inverso, somente a informação da TRR pode mascarar a qualidade

do empreendimento, conduzindo o decisor por um caminho onde a avaliação dos riscos do

negócio, com respeito à sua maturação, fica "escondida" numa taxa de retomo que pode

transparecer como aceitável, ou conveniente.

Sempre é importante lembrar que a decisão de investir, ou empreender, se toma avaliando um

binômio [ qualidade x riscos ] e, quanto à condição econômica, esse binômio indicará [

rentabilidade x riscos ]. Desta forma, o conjunto de informações que sustenta a decisão extrapola

o simples cálculo de TRR, sendo que os demais indicadores que apresento neste texto e aqueles

que exploro no CASO, compreendem o elenco de informações que capacitarão o investidor a

tomar suas conclusões sobre o binômio de referência da condição econômica do empreendimento

em estudo.




