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1. OBJETIVO 
 

 

O objetivo geral do presente estudo é proceder a Análise de Viabilidade, de caráter 

exclusivamente econômico-financeiro, no referencial dos potenciais adquirentes, do 

empreendimento hoteleiro , a ser desenvolvido na Cidade de São Paulo/SP, mais precisamente na 

Rua Henrique Dunant, 792, localizada na região conhecida como Chácara Santo Antônio. 

 

A avaliação do projeto em comento contemplou alguns dos principais indicadores 

econômico-financeiros, incluindo a Taxa Interna de Retorno, para um horizonte projetivo de 10 

(dez) anos, bem como a apresentação de Conclusões e Recomendações, finalizando-se com a 

emissão de um Parecer conclusivo acerca do tema central do estudo. 

 

A base de dados relativa aos fluxos futuros projetados para a operação hoteleira ora analisada 

foi extraída do Estudo de Mercado e Análises Financeiras Prospectivas, desenvolvido pela Hotel 

Invest, com a devida e expressa autorização da contratante do referido trabalho. 
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2. LEVANTAMENTO DE DADOS E RESPONSABILIDADES 
 

 

O presente trabalho considera como ponto de partida as informações já coletadas pela 

contratante, de forma direta ou através de terceiros especializados. Desta forma, deve ser registrado 

que os analistas subscritores não são responsáveis pela elaboração destas informações. No entanto, 

tais informações, sob nosso julgamento profissional, baseado em nossa experiência, parecem 

consistentes e hábeis, inexistindo qualquer contraindicação profissional conhecida às suas 

considerações. 

 

Além das informações oriundas dos executivos ligados à contratante, o presente estudo 

considerou o trabalho intitulado ATUALIZAÇÃO DE ESTUDO DE MERCADO E ANÁLISE DE 

VIABILIDADE ECONÔMICA – Praça São Paulo, elaborado em março de 2013, de autoria da 

Hotel Invest. 

 

A Hotel Invest, segundo informações constantes do seu sítio na Internet, é uma empresa 

focada na prestação de serviços de assessoria de investimento hoteleiro, tendo a sua atuação marcada 

por três áreas de negócios: Consultoria em Investimento Hoteleiro, Hotel Asset Management e 

Fundos de Investimento Hoteleiros. 

 

A companhia foi pioneira no país na atividade de Hotel Asset Management, área focada em 

supervisionar e maximizar a rentabilidade dos investimentos hoteleiros. Atualmente, tem como 

clientes 14 (quatorze) empreendimentos hoteleiros no Brasil, pulverizados em mais de 2.000 (dois 

mil) investidores com ativos superiores a R$1,2 bilhão. Em 2012, foram assinados 7 (sete) novos 

contratos de Hotel Asset Management, com previsão de inauguração desses Hotéis a partir de 2015. 
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A área de Consultoria Hoteleira é responsável pela elaboração e análise de estudos de 

mercado, avaliações hoteleiras, estudos de viabilidade econômico-financeira e de reposicionamento 

de hotéis existentes. A empresa também faz a gestão da carteira de ativos do Fundo de Investimento 

Imobiliário Hotel Maxinvest, em parceria com o Banco BTG Pactual. O patrimônio atual do fundo é 

de aproximadamente R$154 milhões, com um retorno em torno de 30% ao ano, desde 2007. Em 

2013 o Fundo foi considerado, pela Revista Exame, como o Fundo Imobiliário mais rentável do 

Brasil nos últimos 5 anos. 

 

Ao longo de sua história, a HotelInvest vem atendendo os principais desenvolvedores, 

investidores e operadores em atividade no país, dentro do seguimento da hotelaria. 
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3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 

 

O referido Estudo de Mercado, desenvolvido pela Hotel Invest, cobriu, de forma 

consubstanciada, vários itens relevantes e necessários para o desenvolvimento de uma Análise de 

Viabilidade Econômica, como edificado no presente trabalho intelectual. 

 

De forma resumida, relativamente ao contexto de implantação do site hoteleiro relacionado 

com o empreendimento em voga, tem-se que: 

 

 

3.1 – Do Empreendimento Hoteleiro 

 

Localizado na Rua Henri Dunant, 792, São Paulo, próximo ao consulado americano, o produto em 

estudo será afiliado à marca Novotel, reconhecida no Brasil e no exterior. Sua inauguração está prevista 

para novembro de 2016. 

 

O Hotel Proposto estará inserido em uma torre de uso misto contendo salas comerciais, unidades 

residenciais e lojas (no andar térreo). Esta torre fará parte de um complexo imobiliário maior que contará 

com 3 torres corporativas e 3 residenciais. 

 

O Hotel deverá ser de padrão Midscale, com um total de 209 (duzentos e nove) quartos, e deverá 

seguir uma linha de projeto arquitetônico e decoração contemporânea. Contará, ainda, com restaurante 

que funcionará nos horários relativos a todas as refeições e oferecerá room service 24 horas. Além disso, 

o empreendimento deverá oferecer internet wifi, em todo o hotel, serviço de lavanderia e área de fitness 

center. 
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3.2 – Da Vizinhança 

 

Segundo estudos da Hotel Invest, em relação aos demais players que dividirão o Mercado 

como o empreendimento em comento, coube ressaltar, in verbis, o que se segue: 

 

 

“O set competitivo primário foi reduzido ao considerar o hotel Tryp 

Nações Unidas como parte do set secundário e não mais como 

concorrente direto. Sendo assim, o set primário avalia o Estanplaza 

International, o Intercity Premium Nações Unidas, o Blue Tree Verbo 

Divino, o Mercure Nações Unidas e o Transamérica Executive, devido 

à localização, semelhança de padrão de produto e nível de diária 

média..” (grifo nosso) 

 

 

Em relação ao que seria o set competitive secundário, restou consignado no estudo de 

referência que: 

 

 

“O novo set competitivo secundário passou a contemplar o hotel Tryp 

Nações Unidas, antes parte do set primário, devido a seu produto 

estar menos conservado e suas tarifas serem inferiores aos demais 

hotéis considerados concorrentes diretos. Assim, adotou-se um índice 

de competitividade de 80%. Os demais hotéis secundários foram 

classificados como tal, principalmente pelo fator localização, já que 

estes se encontram nos mercados da Berrini e do Morumbi, mais 

distantes do terreno em análise.” 
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3.2 – Da Conjuntura Macroeconômica 

 

Os estudos da Hotel Invest tomados como referência na construção do presente documento, 

trouxeram, ainda, análises de cunho macroeconômico que, à época da sua elaboração, revelaram o 

diagnóstico evidenciado na transcrição contida na Imagem 1, apresentada a seguir: 

 

 

Imagem 1  Análise da conjuntura macroeconômica 

 
 

Relativamente ao cenário econômico que se descortinava para o local de lançamento do 

empreendimento em tela, o estudo da Hotel Invest pontuou os aspectos descritos na Imagem 2, 

apresentada a seguir, e que representa um dos trechos do seu parecer. 
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Imagem 2  Cenário econômico na região do empreendimento 

 
 

3.3 Das Projeções de Oferta e Demanda do Estudo Hotel Invest 

 

 

As premissas e análises estruturadas pela Hotel Invest, no desenvolvimento do estudo 

hoteleiro que serviu de base para as análises de viabilidade econômico-financeiras levadas a cabo no 

presente parecer, seguem apresentadas nas Imagens 3 a 6 retiradas do documento citado, como se 

segue: 
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 Imagem 3  Projeções de preços e demanda – set competitivo primário  

 

 

Imagem 4  Projeções de preços e demanda – set competitivo primário 
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Imagem 5  Projeções de oferta e demanda 
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Imagem 6  Projeções de oferta e demanda 
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3.3 O Projeto Hoteleiro Praça São Paulo 

 

Empreendimento hoteleiro de padrão midscale, desenvolvido em torre única, em conjunto 

com unidades home e unidades office, contendo um total de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) 

unidades imobiliárias autônomas, com 31 (trinta e um) pavimentos tipo, das quais 209 (duzentos e 

nove) unidades tipificadas como hoteleiras (uh), as quais estarão distribuídas do 2º ao 15º andar. 

 

As referidas unidades serão, portanto, distribuídas por 14 (quatorze) pavimentos, sendo 180 

(cento e oitenta) uh’s, com 26,50 m
2
 (vinte e seis vírgula cinco metros quadrados), com 13 (treze) 

unidades por andar, do 2º ao 14º pavimento, e 11 (onze) unidades no 15º andar; 28 (vinte e oito) 

uh’s, com 27,00 m
2
 (vinte e sete metros quadrados), com 02 (duas) unidades por andar, do 2º ao 15º 

pavimento; 01 (uma) uh’s, com 53,00 m
2
 (cinquenta e três metros quadrados), localizada no 15º 

pavimento. 

 

Às referidas unidades, de acordo com as características acima citadas, foram atribuídos 

preços certos variáveis, os quais seguem relacionados, com base na classificação adotada no 

presente Parecer Técnico – Tipo I, Tipo II e Tipo III –, no Quadro 1, apresentado a seguir,: 

 

 

Quadro 1  Classificações, quantidades, áreas e respectivos preços certos das unidades autônomas 

 

  

UNIDADE QUANTIDADE METRAGEM (m
2
) PREÇO CERTO*

* Valores com data-base em Jan/2017.

789.834,00R$             

775.208,00R$             Tipo I 180 26,50

Tipo II 28 27,00

Tipo III 1 53,00 1.471.097,00R$          
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4. PROJEÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E RESULTADOS 
 

O presente Parecer Técnico tomou por base, além das informações citadas nos itens 

anteriores, as Análises Financeiras Prospectivas elaboradas pela Hotel Invest para empreendimento 

alvo do estudo de viabilidade econômico-financeira em voga – PRAÇA SÃO PAULO. 

 

A Tabela 1, apresentada a seguir, consolida os resultados das projeções realizadas pela Hotel 

Invest, evidenciando não só as rubricas componentes da estrutura de projeção dos fluxos de caixa 

futuros, tais como as linhas de receita e estrutura de custos e despesas associados à operação 

hoteleira em comento, como também as proporções entre os valores assumidos por cada um desses 

itens em relação à Receita Líquida, ao longo da vida útil da projeção de 04 (quatro) anos, que 

contemplou o período de 2017 a 2020. 

 

Tabela 1  Projeções dos Fluxos de Caixa Livres Anuais – 2017 a 2020 – Praça São Paulo. 

 
Fonte: Hotel Invest.  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Informações Gerenciais 2017 2018 2019 2020 (Estabilizado)

Taxa de Ocupação Média 56% 63% 70% 73%

Diária Média 463,48 512,28 540,49 556,37
Taxa de Crescimento - 10,53% 5,51% 2,94%

RevPar 259,55 322,73 378,35 406,14
Taxa de Crescimento - 24,34% 17,23% 7,35%

Total Aptos. Ocupados 42.720 48.060 53.400 55.688

Número Dias 365 365 365 365

Número Aptos. 209 209 209 209

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 3

(+) Hospedagem 80,59% 19.799.564,61 24.619.493,98 28.861.239,24 30.983.408,25

(+) Alimentos e Bebidas 14,72% 4.230.077,87 4.568.432,25 4.908.083,00 5.053.277,21

(+) Eventos 2,58% 784.308,03 807.642,82 832.273,98 842.644,99

(+) Outras Receitas 2,10% 604.111,64 652.077,59 701.339,91 722.081,94

RECEITA LÍQUIDA (a) 100,00% 25.418.062,15 30.647.646,63 35.302.936,12 37.601.412,39

DESPESAS TOTAIS (b) 52,34% (14.525.903,32) (15.715.977,33) (17.153.659,33) (17.638.504,29)

(-) Total de Despesas e Custos Departamentais 24,10% (7.263.599,85) (7.537.135,38) (7.811.967,28) (7.929.937,58)

(-) Total de Despesas Operacionais 26,88% (7.262.303,47) (8.178.841,95) (9.341.692,04) (9.708.566,71)

Lucro Antes das Despesas Fixas 47,66% 10.892.158,83 14.931.669,30 18.149.276,80 19.962.908,10

Margem Anual 42,85% 48,72% 51,41% 53,09%

(-) Seguro Predial e IPTU 1,98% (623.557,30) (623.557,30) (623.557,30) (623.557,30)

(-) Incentive Fee 9,72% (2.159.763,94) (2.960.924,87) (3.598.742,31) (3.957.838,72)

(-) Asset Management 1,46% (282.610,17) (466.695,69) (557.442,07) (606.704,40)

Fluxo de Caixa Operacional (FCO) 34,72% 7.826.227,43 10.880.491,44 13.369.535,11 14.774.807,69

(-) Fundo de Reposição 2,75% (280.017,41) (674.116,00) (1.165.442,85) (1.654.176,94)

(=) FLUXO DE CAIXA LIVRE ANUAL DA OPERAÇÃO 31,97% 7.546.210,02                10.206.375,44              12.204.092,27              13.120.630,75              

(%) 29,69% 33,30% 34,57% 34,89%

NOVOTEL NEXT

FLUXO DE CAIXA
PERCENTUAIS 

MÉDIOS
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A fim de evidenciar as proporções médias dos itens considerados nas projeções indicadas na 

Tabela 1 retro, em relação à receita anual gerada pela operação hoteleira, foi construído o Quadro 

2, o qual revela os percentuais associados a tais proporções, para o Praça São Paulo, como se segue: 

 

 

Quadro 2  Proporções Médias das Rubricas – base Receita Líquida  – Praça São Paulo. 

 

  

(+) Hospedagem 80,59%

(+) Alimentos e Bebidas 14,72%

(+) Eventos 2,58%

(+) Outras Receitas 2,10%

RECEITA LÍQUIDA (a) 100,00%

DESPESAS TOTAIS (b) 52,34%

(-) Total de Despesas e Custos Departamentais 24,10%

(-) Total de Despesas Operacionais 26,88%

Lucro Antes das Despesas Fixas 47,66%

Margem Anual

(-) Seguro Predial e IPTU 1,98%

(-) Incentive Fee 9,72%

(-) Asset Management 1,46%

Fluxo de Caixa Operacional (FCO) 34,72%

(-) Fundo de Reposição 2,75%

(=) FLUXO DE CAIXA LIVRE ANUAL DA OPERAÇÃO 31,97%

FLUXO DE CAIXA
PERCENTUAIS 

MÉDIOS
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5. VIABILIDADE ECONÔMICA 
 

 

Com base nas premissas que serviram de substrato para a edificação do conjunto de valores 

referentes aos fluxos operacionais projetados, bem como nos dados primários fornecidos pela 

contratante, apresentamos a Avaliação de Viabilidade Econômico-Financeira, no referencial do 

investidor, alicerçada na TIR – Taxa Interna de Retorno – produzida pelo empreendimento em 

comento sobre o capital investido, parâmetro este que se confirma como a medida da rentabilidade 

estimada para o investimento. 

 

Para o pleno atendimento do proposto no presente item, será apresentado, a seguir, mais 

precisamente no subitem 5.2, o diagrama relativo aos fluxos de caixa livres dos investidores, com 

base nas informações econômico-financeiras consolidadas e descritas no item 4 retro, 

considerando, além da vida útil projetada – 04 (quatro) anos –, a extrapolação dos valores 

resultantes para o último ano das referidas projeções (2020) até o fechamento de uma vida útil 

econômica de 10 (dez) anos, a qual, tomando-se por base o evento do primeiro aporte como ponto 

focal da análise (período zero = Jan/2017), se estendeu até o mês de janeiro de 2027. 

 

Os aportes de recursos referentes às aquisições das unidades autônomas, para todas as 

classificações utilizadas no presente estudo – Tipos I, II e III –, foram distribuídos ao longo da 

linha temporal, adotando-se como referência a linha base da tabela de vendas fornecida pela 

ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, como consignado anteriormente. Nesse 

tocante, foram considerados períodos de aporte envolvendo um conjunto de 40 (quarenta) 

pagamentos, no formato “1 + 4”, vencíveis de janeiro de 2017, inclusive, a maio de 2017, 

inclusive. Os referidos aportes serão apresentados, através dos respectivos diagramas de fluxos de 

caixa, no subitem 5.1, a seguir. 
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5.1 Fluxos Financeiros dos Aportes Realizados pelos Investidores 

 

Os fluxos dos aportes que deverão ser realizados pelos investidores, como consignado 

anteriormente, foram distribuídos, ao longo do período indicado no parágrafo retro, concentrando 

15,00% (quinze por cento) do preço certo ajustado da unidade adquirida, na forma de um sinal, 

com vencimento na celebração da operação de compra e venda. 

 

Em complementação, restou previsto um conjunto de 2 (duas) parcelas mensais, iguais e 

consecutivas, que absorverão o total de 25,0% (vinte e cinco por cento) do preço certo, vencíveis 

em fevereiro e março de 2017. 

 

Além dos pagamentos supra indicados, o investidor deverá incorrer no pagamento de 

parcela única prevista para o mês de abril de 2017, representativa de 5,0% (cinco por cento) do 

preço certo ajustado da unidade. 

 

Tendo em vista o percentual total do preço certo amortizado pelos pagamentos retro 

descritos (45,00% - quarenta e cinco por cento), a complementação do total a ser amortizado 

(55,00% - cinquenta e cinco por cento) teve a sua quitação prevista através de parcela única pós-

entrega, com vencimento previsto para o mês de maio de 2017, que poderá, eventualmente, ser 

financiado pelo adquirente através de linhas de crédito por ele levantadas diretamente junto ao 

mercado. Tais captações não serão de responsabilidade da Odebrecht Realizações Imobiliárias, 

ficando, portanto, a cargo exclusivo do investidor, e, por esse motivo, não foram consideradas no 

presente estudo. 

 

No sentido do retro exposto, cabe consignar que, no fluxo de caixa utilizado na análise 

desenvolvida no estudo ora apresentado, o valor correspondente aos 55,0% restantes do preço 

certo teve a sua amortização integral projetada para a data do respectivo vencimento, ou seja, para 

o mês de maio de 2017. 
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O Quadro 3 mostra as partições do preço certo distribuídas pelos pagamentos, 

considerando os respectivos percentuais: 

 

 

Quadro 3  Partições do Preço Certo das Unidades. 

 

 

 

A distribuição dos preços certos descrita no Quadro 3 retro terá validade para as três 

classes de unidades – Tipos I, II e III – consideradas neste estudo. A diferenciação prática ocorre, 

apenas, nos valores pecuniários assumidos por tais partições e respectivas parcelas, tendo em vista 

os diferentes preços associados a cada uma das duas classes. 

 

Zelando por uma análise que possa trazer os parâmetros mais fidedignos para o investidor, 

acerca da viabilidade econômico-financeira do empreendimento em voga no presente estudo, 

foram analisados, além das condições de contorno dos fluxos de pagamento dos preços certos 

ajustados das unidades autônomas, eventuais custos e despesas emergentes da aquisição de uma 

unidade autônoma. Nesse sentido, os subscritores deste Parecer entenderam como pertinente trazer 

para o fluxo de investimento os efeitos do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis – ITBI. 

 

O ITBI tem o seu valor calculado com base na aplicação da respectiva alíquota (2% - dois 

por cento) sobre o valor transacionado ou de aquisição do imóvel. 

  

Vcto. Jan 17 Fev e Mar 17 Abr 17 Mai 17

Parcelas Ato 02 mensais Parcela Única Financiamento

% 15,00% 25,00% 5,00% 55,00%

PARTIÇÕES DO PREÇO CERTO DAS UNIDADES TIPO III
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O referido custo acessório relativo à aquisição de uma unidade autônoma, nas projeções 

dos fluxos de investimento realizadas por esses Pareceristas, teve seu recolhimento previsto para o 

mês subsequente ao de quitação do preço certo, ou seja, para junho de 2017. 

 

Por oportuno, cabe registrar que PRAÇA SÃO PAULO será comercializado sobre o regime 

de incorporação imobiliária, regime esse que encontra prescrições na Lei nº 4.591 (Lei das 

Incorporações), na qual restou estabelecido, no inciso V, de seu Art. 43, in verbis, o que se segue: 

 

 

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a 

prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando 

pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: 

(...) 

         V - não poderá modificar as condições de pagamento nem 

reajustar o preço das unidades, ainda no caso de elevação dos preços 

dos materiais e da mão-de-obra, salvo se tiver sido expressamente 

ajustada a faculdade de reajustamento, procedendo-se, então, nas 

condições estipuladas; 

(...).” (grifo nosso) 

 

 

Em outros termos, o referido dispositivo da Lei retrocitada impõe que, uma vez que os 

custos de construção estejam incluídos no preço final da unidade – preço certo da unidade 

autônoma –, como no caso do empreendimento sob análise, qualquer variação de custo de 

construção será suportado, exclusivamente, pelo incorporador. 
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Ainda em relação ao investimento total a ser realizado pelo adquirente de uma das unidades 

autônomas, cabe consignar que, no empreendimento em tela, a Taxa de Implantação Hoteleira, a 

qual compreende os custos de decoração, equipamentos, capital de giro inicial e despesas pré-

operacionais, já foi incorporada nos valores revelados pela Tabela de Venda, ou seja, aos preços 

certos das unidades autônomas. 

 

O adquirente deverá, ainda, aportar, no ato da aquisição da unidade: (i) taxa de afiliação 

relativa à marca Novotel, no valor de R$1.575,68 (hum mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos), independente da tipificação da unidade; (ii) valor referente à taxa de pré-

operação, conforme contrato, no valor de R$6.964,74 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais 

e setenta e quatro centavos), para unidades tipos I e II, e R$13.929,48 (treze mil, novecentos e vinte 

e nove reais e quarenta e oito centavos), para unidades tipo III; (iii) taxa de implantação hoteleira, a 

qual compreende os custos de decoração e equipamentos, no valor de R$67.566,23 (sessenta e sete 

mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), para unidades tipos I e II, e 

R$135.132,47 (cento e trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), para 

unidades tipo III. Todos os valores acima listados tem data-base em dezembro de 2016, cabendo 

destacar que serão atualizados monetariamente, com base nas variações do IGP-M e já foram 

incorporados aos respectivos preços certos. Os montantes assumidos pelas referidas verbas 

seguem apresentados na Planilha 1, abaixo: 

 

 

Planilha 1  Distribuição da Taxa de Implantação por unidade autônoma. 

 

  

Classificação
Taxa Afiliação eTaxa de        

Pré-Operacional/un.

Montagem e           

Equipamentos/un.

 Taxa de Implantação            

Total/un. 

* Valores com data-base em Dez/2016.

Tipo II (27 m
2
) R$ 8.540,42 R$ 67.566,23 R$ 76.106,65

Tipo III (53 m
2
) R$ 15.505,16 R$ 135.132,47 R$ 150.637,63

Tipo I (26,5 m
2
) R$ 8.540,42 R$ 67.566,23 R$ 76.106,65
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Todas essas informações, traduzidas em diagramas de fluxos de pagamento, levariam aos 

seguintes elementos gráficos representativos dos aportes realizados pelos investidores, para cada 

uma das trêss classificações das unidades autônomas (Figuras 1, 2 e 3): 

 

 

Figura 1  Diagrama de Fluxos de Pagamentos por Unidade Tipo I – Praça São Paulo. 

 

 

Figura 2  Diagrama de Fluxos de Pagamentos por Unidade Tipo II – Praça São Paulo. 
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Figura 3  Diagrama de Fluxos de Pagamentos por Unidade Tipo III – Praça São Paulo. 

 

 

 

5.2 Diagramas de Fluxos de Caixa Livres dos Investidores 

 

Para a edificação dos fluxos livres que servirão de substrato para análises pretendidas, foi 

utilizado um horizonte de 10 anos (120 meses), contados a partir do mês do primeiro aporte 

realizado pelos investidores (janeiro de 2017), sendo, ainda, projetada a venda da unidade ao final 

desse prazo, admitindo-se a premissa de valorização dos ativos imobiliários representados pelas 

unidades autônomas a uma taxa anual constante de 6,5% (seis e meio pontos percentuais). 

 

Em termos de valorização das unidades autônomas do empreendimento, a premissa descrita 

no parágrafo retro pode ser expressa através da seguinte relação matemática: 

 

 

  ãoAnoAquisiçAnoX

AnoX 6,5%1Aquisição de ValorUnidade da Valor
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Os fluxos livres mensais atribuídos a cada classe de unidade autônoma – Tipos I, II e III – 

foram relacionados às respectivas áreas, conforme indicado no Quadro 1, através do rateio 

proporcional a essas últimas do resultado anual projetado para a operação hoteleira. 

 

As consolidações gráficas de todas essas informações podem ser identificadas nas figuras 

4, 5 e 6, apresentadas a seguir: 

 



 

AtualizaçãoFev17AnáliseViabilidadeEcon._Novotel _São Paulo/SP                                     24/33 

 

Figura 4  Diagrama de Fluxos de Caixa Livres Mensais Praça São Paulo – Unidade Tipo I (26,50 m
2
). 
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Figura 5  Diagrama de Fluxos de Caixa Livres Mensais Praça São Paulo  – Unidade Tipo II (27,00 m
2
). 
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Figura 6  Diagrama de Fluxos de Caixa Livres Mensais Praça São Paulo  – Unidade Tipo III (53,00 m
2
). 
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5.3 Taxa Interna de Retorno dos Investidores 

 

De posse dos diagramas retratados nas figuras 3 e 4 retro, foram determinados os principais 

parâmetros de análise de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos e projetos de 

investimentos, dentre os quais se destaca a Taxa Interna de Retorno – TIR, como se segue: 

 

 

; 

 

 

onde CF0 representa o fluxo de caixa na data de origem e CFj os fluxos relacionados aos demais 

períodos da do diagrama. 

 

Por se tratar de um fluxo convencional, ou seja, com uma única inversão de orientação ao 

longo de toda a sua extensão, a aplicação da equação acima conduziu a um único valor de TIR, 

com validações nos campos matemático e prático, cabendo consignar que tendo em vista que a 

distribuição do resultado da operação hoteleira será procedida, como confirmado pelos fluxos ora 

analisados, conservadas as mesmas proporções trazidas pelas frações ideais das unidades 

autônomas, e tendo sido tais frações obtidas com base nas proporções entre as respectivas áreas, as 

Taxas Internas de Retorno – TIR’s –, medidas para cada um dos fluxos, convergiram, 

aproximadamente, para o mesmo valor, cuja média segue indicada no Quadro 4, apresentado a 

seguir. 

 

Quadro 4  Taxa Interna de Retorno dos Investidores – Praça São Paulo. 

  

 







n

1j
j

j

0 0
TIR1

CF
CF

a.a.

a.m.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Tipos I, II e III

12,4227%

0,9806%
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Face ao exposto, conclui-se que, de acordo com as informações fornecidas às projeções dos 

fluxos futuros, valores e temporalidade dos investimentos necessários para a aquisição de uma das 

unidades autônomas do empreendimento hoteleiro em comento, em qualquer uma das duas classes 

disponíveis – quarto ou suíte –, a rentabilidade dos investidores do empreendimento em tela 

assumirá, em termos anuais, o patamar aproximado de 12,42% a.a. (doze vírgula quarenta e dois 

pontos percentuais). 

 

Tomando-se por base as taxas médias de mercado descritas no Quadro 5, apresentado a 

seguir, é possível afirmar que, frente às rentabilidades médias das oportunidades nele relacionadas, 

a TIR do empreendimento Praça São Paulo apresenta clara superioridade, o que produz 

convencimentos técnicos bastantes para concluirmos pela sua viabilidade econômico-financeira. 

 

 

Quadro 5  Variações anuais e média dos principais indicadores de Mercado (últimos 5 anos). 
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5.4 Outros Parâmetros de Viabilidade Econômica 

 

Em adição ao parâmetro TIR, seguem determinados outros dois relevantes indicadores 

empregados em análises de viabilidade econômico-financeira, e com aderência e aplicabilidade no 

presente contexto analítico, o Valor Presente Líquido – VPL – e o Cap Rate. 

 

 

Valor Presente Líquido – VPL 

 

Esse indicador busca identificar e dimensionar a adição de valor econômico produzida pelo 

empreendimento analisado, sobre o investimento realizado, considerando o custo de oportunidade 

do investidor, que fica denominado, nesse contexto, como Taxa Mínima de Atratividade – TMA. 

 

A técnica do VPL, que consiste em trazer a valor presente, adotando como o referencial de 

data zero o chamado ponto focal da análise de viabilidade, todos os fluxos projetados para o 

empreendimento, independente dos seus sinais (negativo ou positivo), descontando dos fluxos 

futuros os “juros” associados ao pagamento da TMA atribuída à análise, e que confirma a menor 

rentabilidade que o investidor entende como aceitável para expor o seu capital ao risco do 

empreendimento. 

 

Assim, face à realidade atual enfrentada pelo mercado, no cálculo dos VPL’s dos 

investimentos nas unidades de cada uma das classes, já identificadas neste estudo, passou-se a 

assumir uma TMA de 8% (oito por cento) ao ano, equivalente a 0,6434% (zero vírgula seis quatro 

três quatro pontos percentuais) ao mês, representada pela média das taxas registradas para os 

ativos e indicadores contidos no Quadro 5 retro (7,3% a.a. – sete vírgula três por cento ao ano), 

acrescida de um prêmio pelo risco equivalente a 10% (dez por cento) desta média. 
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Os resultados de VPL conseguidos com a TMA prevista no parágrafo anterior, para cada 

uma das classes de unidades componentes do empreendimento, seguem relacionados no Quadro 6 

abaixo: 

 

 

Quadro 6  VPL’s por classe de unidade autônoma – Praça São Paulo. 

 

 

 

Cap Rate – Retorno sobre Capital 

 

A métrica relativa a esse indicador está relacionada com a avaliação do retorno gerado pelo 

empreendimento, ano a ano, sobre o capital aportado pelo investidor no início do mesmo. 

 

Dentro do contexto do presente estudo, a viabilidade econômica do empreendimento é 

atestada quando o seu Cap Rate supera o Cap Rate Mercadológico, que toma como base o valor de 

mercado do ativo ligado ao empreendimento avaliado. 

 

Para determinação desse indicador, os subscritores lançaram mão da mesma premissa de 

valorização das unidades utilizada na estimativa do valor do desinvestimento descrita no início do 

presente item, e aplicando este resultado para identificação do valor mercadológico, ano a ano, das 

unidades autônomas do empreendimento, observando as respectivas classes e valores. 

  

Valores Presentes Líquidos (VPLs)

Tipo I

R$ 280.368

Tipo II Tipo III

R$ 275.527 R$ 565.452
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Dessa forma, foi obtido o espectro de valores anuais, ao longo dos 04 (quatro) anos 

projetados pela Hotel Invest, de Cap Rate e Cap Rate Mercadológico, conforme indicado no 

Quadro 7, apresentado a seguir. No tocante a esse parâmetro econômico, cabe ressaltar que, mais 

uma vez, vale a tese de que, dado que os resultados distribuídos na forma de fluxos livres são 

rateados com base nas mesmas proporções das frações ideais das unidades, seus resultados não 

sofrerão variações, de uma classe para outra. 

 

 

Quadro 7  Cap Rate vs. Cap Rate Mercadológico – Unidades Tipos I, II e III – Praça São Paulo. 

 

 

 

Os valores consolidados no quadro retro comprovam a superioridade do Cap Rate do 

empreendimento em comento em relação ao Cap Rate Mercadológico, em todos os períodos 

contemplados, o que, mais uma vez, sustenta o parecer de viabilidade econômico-financeira 

atribuído ao empreendimento em tela. 

  

Operação Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10*

Investidor 0,38% 6,36% 7,60% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13%

Mercado 0,32% 4,87% 5,47% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35%
*Ano contendo premissa de venda da unidade.

Cap Rate - Tipo I, Tipo II e Tipo III
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

Nossas conclusões, considerando todas as análises feitas, as condições que ensejaram a 

realização do presente estudo e os resultados alcançados, são favoráveis no sentido da viabilidade 

econômico-financeira do projeto hoteleiro, no referencial dos investidores, e foram formalizadas 

no item a seguir, sob a forma de parecer. 

 

 

7. PARECER FINAL 
 

 

MARCOS HERINGER e MARCELO ALVIM, peritos, devidamente qualificados, 

procederam um estudo de Análise de Viabilidade Econômica do empreendimento hoteleiro 

denominado PRAÇA SÃO PAULO, localizado na região conhecida como Chácara Santo Antônio, 

na cidade de São Paulo/SP. Os dados primários foram fornecidos pelos contratantes ou por terceiros 

por estes contratados, que foram descriminados no estudo. No desenvolvimento do presente trabalho 

foram adotadas as técnicas de contabilidade e finanças julgadas mais apropriadas, o referencial 

teórico comumente adotado em análises de viabilidade e, particular, em se tratando de um 

empreendimento hoteleiro e suas particularidades, as recomendações constantes do MANUAL DE 

MELHORES PRÁTICAS PARA HOTÉIS DE INVESTIDORES PULVERIZADOS, elaborado 

pelo SECOVI – SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 

Imóveis de São Paulo), com a contribuição da ABIH – Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, 

ADITBrasil – Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, FOHB – Fórum 

de Operadores Hoteleiros do Brasil e FHORESP – Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares do Estado de São Paulo. Com base em nosso conhecimento e nos resultados das 

simulações apresentadas, somos de parecer que o empreendimento em comento é viável 

economicamente. 
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8 ENCERRAMENTO 
 

 

E assim, dando por encerrado o presente Parecer Técnico, contendo 33 (trinta e três) páginas, 

além da capa, o subscrevemos. 

 

 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

  

 
MARCOS HERINGER 
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