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RESUMO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-00 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR PARTICIPAÇÕES S.A., doravante denominada CMDR. 

Com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 

inscrita no CNPJ sob o nº 09.340.655/0001-83. 
 

OBJETOS: ▪ Imóveis localizados em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro: 

o Apartamento 404, Bloco 1, situado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISO; 

o Apartamento 208, Bloco 2000, situado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISO ALL SUÍTES; 

o Apartamentos 404, Bloco 1, e 501, Bloco 4, situados no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAINEIRAS; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACÁCIAS; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PÁSSAROS; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS BEM-TI-VIS; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS CANÁRIOS; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICO; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRANO. 

▪ Imóveis localizados em diversas cidades do Estado de São Paulo: 

o Apartamentos 101 e 203, Bloco 1, 402, Bloco 3, e 401, Bloco 4, situados no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

DIAMANTE; 

o 20 vagas de garagem situadas no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTE; 

o Apartamentos 102, Bloco 7, e 501, Bloco 4, situados no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMETISTA; 

o Apartamento 04, Bloco 1B, situado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAFIRA; 

o Apartamento 304, Bloco 1, situado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BERILO; 

o Diversos apartamentos situados no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGATA; 
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o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÔNIX; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DO IPÊ; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA VERDE; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS COLIBRIS; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CALIFÓRNIA BOULEVARD; 

o Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITAPEVA BOULEVARD; 

o Terrenos para reaprovação situados em COTIA. 

▪ Imóveis localizados na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais: 

o Lotes C11 e C12, situados no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PENÍNSULA DOS PÁSSAROS; 

o Terreno situado em ALPHAVILLE – LAGOA DOS INGLESES. 

▪ Terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA, situado na Cidade de 

Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e do valor de liquidação forçada do objeto, para fins de suporte ao processo de 

Recuperação Judicial. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

NOME DO EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO ESTADO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR JUSTO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Residencial Paradiso Avenida Dulcídio Cardoso, nº 424 - Barra da Tijuca RJ Apartamento 404, Bloco 01 R$ 1.036.000,00 R$ 974.000,00

Paradiso All Suítes Avenida das Américas, nº 487 - Barra da Tijuca RJ Apartamento 208, Bloco 2.000 R$ 508.000,00 R$ 450.000,00

Península dos Pássaros  Km 29 da BR-356, S/N - Nova Lima  MG Lotes C-11 e C-12 R$ 1.118.000,00 R$ 988.000,00

Alphaville Lagoa dos Ingleses  Km 29 da BR-356, S/N - Nova Lima MG Gleba R$ 137.610.000,00 R$ 107.370.000,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Apartamento 101, Bloco 01 R$ 224.010,00 R$ 217.170,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Apartamento 203, Bloco 01 R$ 222.760,00 R$ 215.960,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Cobertura duplex 402, Bloco 03 R$ 277.550,00 R$ 269.070,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Cobertura duplex 401, Bloco 04 R$ 331.840,00 R$ 321.710,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP 20 vagas de garagem R$ 330.000,00 R$ 310.200,00

Residencial Ametista Estrada das Lágrimas, nº 2.789 SP Apartamento 102, Bloco 07 R$ 174.900,00 R$ 169.600,00

Residencial Safira Rua Martinho do Amaral, nº 101 SP Apartamento 04, Bloco 01B R$ 183.000,00 R$ 177.400,00

Residencial Paineiras Rua Baicuru, nº 125 RJ Apartamento 404, Bloco 01 R$ 158.000,00 R$ 153.000,00

Residencial Paineiras Rua Baicuru, nº 125 RJ Cobertura duplex 501, Bloco 04 R$ 274.000,00 R$ 266.000,00

Residencial Berilo Rua Buriti Alegre,nº 134 SP Apartamento 304, Bloco 01 R$ 179.300,00 R$ 173.800,00

Residencial Ágata Rua Epaminondas Melo do Amaral, nº 1.305 SP Diversas unidades R$ 6.336.200,00 R$ 6.142.710,00

Residencial Ônix Rua Amanari, S/N - Itaquera SP Terreno + Construções R$ 27.004.700,00 R$ 23.853.700,00

 Residencial Bosque do Ipê Rua Osíris de Camargo - Horto do Ipê SP Terreno R$ 4.940.000,00 R$ 4.360.000,00

Residencial Vista Verde Rua Paulo da Silva, S/N - Jardim do Lago SP Terreno R$ 3.160.000,00 R$ 2.790.000,00

Residencial Acácias Rua Barão, nº 455 - Jacarepaguá RJ Terreno R$ 1.420.000,00 R$ 1.254.000,00

Residencial Boa Esperança Rua Philogonio Correa - Boa Esperança MT Terreno R$ 3.460.000,00 R$ 3.060.000,00

Residencial Parque dos Colibris Rua Kikuji Iwanami - Mogi das Cruzes SP Terreno R$ 3.531.000,00 R$ 3.119.000,00

RESUMO DE VALORES
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Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001, NBR 14653-

2: 2011, da Associação Brasileira e Normas Técnicas (ABNT). Os valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão fundamentados no fato de que não há restrições 

impeditivas à comercialização da propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos 

ambientais, entre outros empecilhos.  

  

NOME DO EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO ESTADO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR JUSTO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Residencial Vila Bella Avenida José Ortiz da Rocha, nº 28 - Taubaté SP Terreno R$ 3.660.000,00 R$ 3.230.000,00

Residencial Parque dos Pássaros Estrada do Mato Alto, nº 470 RJ Terreno R$ 1.568.000,00 R$ 1.385.000,00

Residencial Califórnia Boulevard Estrada Antônio Abdall, nº 1.447 - Água Branca SP Terreno R$ 4.122.000,00 R$ 3.641.000,00

Residencial Parque dos Bem-te-vis Estrada do Meu Cantinho - São Gonçalo RJ Terreno R$ 2.887.000,00 R$ 2.541.000,00

Residencial Parque dos Canários Estrada do Meu Cantinho - São Gonçalo RJ Terreno R$ 1.532.000,00 R$ 1.353.000,00

Residencial Atlântico Rodovia Amaral Peixoto, nº 167 - Macaé RJ Terreno R$ 9.145.000,00 R$ 8.078.000,00

Residencial Serrano Rodovia Amaral Peixoto, nº 167 - Macaé RJ Terreno R$ 8.005.000,00 R$ 7.071.000,00

Residencial Itapeva Boulevard Rua Anália Pereira, Itapeva - Votorantim SP Terreno R$ 5.509.000,00 R$ 4.886.000,00

Terrenos Cotia Paisagens Cezane - Cotia SP Terreno R$ 1.884.000,00 R$ 1.664.000,00

R$ 230.791.260,00 R$ 190.484.320,00

RESUMO DE VALORES

VALOR JUSTO E VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TOTAL DOS IMÓVEIS
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes aos imóveis citados anteriormente, distribuídos nos Estados do 

Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Mato Grosso. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais 

concedidas por terceiros e agentes de mercado. A vistoria das propriedades 

se deu entre os dias 15 e 23 de junho. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-Presidente 
Engenheiro Mecânico e Contador (CREA/RJ 1989100165 e CRC/RJ-118263/P-0) 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco, e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação à sua veracidade, assim como não está expressando 

opinião sobre eles.  

▪ Dados de planejamento urbano são obtidas, quando possível, 

verbalmente por meio de consulta às autoridades locais responsáveis. 

Porém, quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas mediante levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para os devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS. 

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e as características do imóvel avaliando, este 

Relatório não poderá ser usado para outra finalidade que não a já 

descrita.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em 

diversas premissas, realizadas na presente data, tais como: preços, 

participações de mercado, dimensões, entre outras. Assim, os 

resultados obtidos futuramente para o imóvel podem vir a ser 

diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, 

especialmente se houver conhecimento posterior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO 

Para avaliação dos imóveis situados nos CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS PARADISO, PARADISO ALL SUÍTES, PENÍNSULA DOS PÁSSAROS, DIAMANTE, AMETISTA, SAFIRA, 

PAINEIRAS, BERILO, ÁGATA, ACÁCIAS, PARQUE DOS COLIBRIS, PARQUE DOS PÁSSAROS, CALIFÓRNIA BOULEVARD, PARQUE BEM-TE-VIS, PARQUE DOS CANÁRIOS, 

ATLÂNTICO, SERRANO e ITAPEVA BOULEVARD, bem como dos terrenos situados em Cotia, foi utilizado o método comparativo direto, já que haviam elementos 

similares sendo ofertados na região de cada propriedade. 

DEFINIÇÃO 

Esse método define o valor do imóvel mediante a comparação com dados 

mercadológicos de propriedades semelhantes.  

Primeiramente, é realizada uma pesquisa, buscando-se a composição de 

uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com 

características, tanto quanto possível, similares às do avaliando, com uso de 

toda a evidência disponível. Essa etapa, que envolve estrutura e estratégia 

de pesquisa, inicia-se pela caracterização e delimitação do mercado em 

análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses 

advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do 

valor.  

Na estrutura de pesquisa, elegem-se as variáveis que, a princípio, são 

relevantes para explicar a formação de valor, e estabelecem-se as supostas 

relações entre elas e com a variável dependente. Os elementos pesquisados 

são, então, submetidos a uma homogeneização técnica, feita com auxílio de 

fatores de ponderação empírica consagrados, que visam à ponderação das 

características e dos atributos dos dados pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão 

dos preços (preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida. 

Variáveis independentes 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área e 

frente), localizacionais (bairro, logradouro, distância a polo de influência, 

entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época e condição do 

negócio — à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias 

existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que 

se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis 

consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco 

relevantes e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de 

variáveis quantitativas. 
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL - MÉTODO EVOLUTIVO 

Para avaliação do terreno para reaprovação de projeto do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÔNIX, foi utilizado o método evolutivo, devido à presença das construções 

em condições de reaproveitamento por prováveis compradores, mesmo que inacabadas, e pelo fato de não haver elementos similares sendo ofertados na região. 

DEFINIÇÃO 

O valor total do imóvel é definido a partir da conjugação do método 

comparativo direto, para a determinação do valor do terreno, e do método 

do custo de reprodução das benfeitorias. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DE CUSTO – CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 

Esse método consiste na determinação do custo atual de reprodução da 

benfeitoria, observando-se todas as características originais da construção.  

O valor da edificação é definido adotando-se o custo construtivo unitário 

básico, estipulado por consultas feitas a revistas especializadas em índices e 

custos da construção civil. É multiplicado pela área construtiva equivalente 

do imóvel. 

Sobre esse montante, é acrescida uma porcentagem relativa aos fatores não 

incluídos no valor da construção, tais como: taxa de BDI, custo do projeto, 

emolumentos, etc. Assim, é estabelecido o valor de reposição da 

propriedade. Sobre ele, aplica-se um fator de depreciação constante na 

Tabela de Ross-Heidecke (função do estado de conservação e idade 

aparente da construção). Desse modo, chega-se ao valor construtivo atual. 

 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

A Novo 

B Entre novo e regular 

C Regular 

D Entre regular e reparos simples 

E Reparos simples 

F Entre reparos simples e importantes 

G Reparos importantes 

H Entre reparos importantes e sem valor 

A depreciação é resultante do desgaste de uso e exposição dos elementos. A 

obsolescência funcional ocorre por conta da diminuição do valor pela 

condição interna do imóvel gerada por design, materiais ou processos 

inadequados, que resultam em inadequações, incapacidade, inutilização ou 

excesso de custo operacional. 
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A obsolescência econômica/externa é um dano irreparável ao valor das 

construções e benfeitorias, causado pelas condições desfavoráveis da 

economia local e do setor comercial, tais como: indisponibilidade de 

financiamentos, perda de fontes de matéria-prima e mão de obra, falta de 

transportes eficientes, alteração de centro de negócio, mudança da 

legislação e modificações nos costumes. 

Ao custo de reprodução da construção obtido anteriormente, aplica-se um 

fator de depreciação pelo Método de Ross-Heidecke (função do estado de 

conservação e idade aparente da construção). Dessa maneira, alcança-se o 

custo de reedição. 

CÁLCULO DO VALOR FINAL DO IMÓVEL 

O valor de mercado para compra e venda do imóvel é definido pelo 

somatório das parcelas de terreno e construção. Caso o resultado não esteja 

adequado à situação do setor imobiliário da região em estudo, adotamos um 

fator de comercialização. 

FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO  

É aplicado sobre o valor de mercado em uso, para o cálculo do valor de 

mercado, quando este não pode ser determinado pelo método comparativo 

direto. Representa a oferta/procura para um bem em um momento 

específico. Em função disso, pode ser menor, igual ou superior à unidade. É 

calculado analisando-se os negócios similares efetivamente realizados na 

área onde se encontra o bem avaliado, os quais são comparados com seus 

respectivos valores de mercado em uso. 

Entre as diferentes condições que interferem na determinação do fator de 

comercialização, podemos mencionar:  

▪ Localização do imóvel; 

▪ Arquitetura e padrão compatível com o local; 

▪ Funcionalidade; 

▪ Equilíbrio econômico do empreendimento; 

▪ Condições de obsolescência; 

▪ Características geoeconômicas da região;  

▪ Retração ou euforia do setor imobiliário. 

No presente estudo, o FC utilizado foi 1,0. 

 

 

 

 

5383



 

Resumo dos Laudos de Avaliação AP-00495/18-00               12 

MÉTODO INVOLUTIVO 

Como não há elementos semelhantes disponíveis no mercado local e projetos de uso residencial de condomínios habitacionais já elaborados pela Solicitante, 

optou-se pelo método involutivo para a avaliação dos terrenos para reaprovação dos CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS ALPHAVILLE – LAGOA DOS INGLESES, BOSQUE DO 

IPÊ, VISTA VERDE, BOA ESPERANÇA e VILA BELLA, pelo fato de não haver propriedades diretamente comparáveis na região. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO POTENCIAL CONSTRUTIVO 

DEFINIÇÃO 

O método involutivo consiste em uma técnica de avaliação na qual o valor 

de um terreno reflete o aproveitamento do imóvel. Baseia-se no estudo de 

viabilidade técnico-econômica alicerçado no aproveitamento eficiente do 

local, mediante um hipotético empreendimento imobiliário.  

Esse processo avaliativo considera: o provável faturamento com a venda das 

unidades hipotéticas, a partir de preços obtidos em pesquisas; todas as 

despesas de comercialização, implantação e remuneração do capital-

terreno, computadas em prazos viáveis ao projeto; a execução e negociação 

dos bens mediante taxas financeiras operacionais reais.  

O valor do terreno resulta como resíduo da provável receita da 

comercialização do empreendimento. 

As principais premissas adotadas são as seguintes: 

▪ VOLUME GERAL DE VENDAS (VGV) - RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO  

Levando-se em conta as pesquisas de mercado efetuadas para propriedades 

semelhantes na região, encontra-se o valor médio aplicável às unidades do 

empreendimento em questão, segundo lançamento com acabamento 

padrão, e define-se o VGV. 

▪ DESPESAS 

Admitimos um percentual de 10,0% para taxa de administração, 6,0% para 

gastos com vendas, 5,65 % para impostos (PIS, CONFINS, CSLL, IR) e despesas 

legais (todas sobre o VGV das unidades), 2,00 % para dispêndios com 

incorporações sobre o custo de construção, 20,0% de lucro do incorporador, 

além de 2,5% do custo de construção para expensas com incorporação. 

▪ PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Foi estimado um prazo para início e conclusão da obra de acordo com as 

especificidades de cada objeto. 

▪ PRAZO OU VELOCIDADE DAS VENDAS 

Foi estimado um prazo de acordo com as especificidades de cada objeto 

para o término das vendas. Na determinação da velocidade de 

comercialização, admitimos que o empreendimento contará com 

financiamentos ao consumidor final por meio de instituições financeiras 

confiáveis, facilitando-se o negócio. O fluxo de recebimento das unidades 

foi estimado de acordo com as parcelas de sinal, ato da compra, 

mensalidades, semestrais, entrega das chaves e financiamento. 
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para comercialização de dois anos, 

após a propriedade ser exposta adequadamente ao mercado. 

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,4% (Taxa Selic). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” 
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5. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente documento, solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados 

e após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluíram os seguintes valores: 

 

NOME DO EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO ESTADO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR JUSTO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Residencial Paradiso Avenida Dulcídio Cardoso, nº 424 - Barra da Tijuca RJ Apartamento 404, Bloco 01 R$ 1.036.000,00 R$ 974.000,00

Paradiso All Suítes Avenida das Américas, nº 487 - Barra da Tijuca RJ Apartamento 208, Bloco 2.000 R$ 508.000,00 R$ 450.000,00

Península dos Pássaros  Km 29 da BR-356, S/N - Nova Lima  MG Lotes C-11 e C-12 R$ 1.118.000,00 R$ 988.000,00

Alphaville Lagoa dos Ingleses  Km 29 da BR-356, S/N - Nova Lima MG Gleba R$ 137.610.000,00 R$ 107.370.000,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Apartamento 101, Bloco 01 R$ 224.010,00 R$ 217.170,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Apartamento 203, Bloco 01 R$ 222.760,00 R$ 215.960,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Cobertura duplex 402, Bloco 03 R$ 277.550,00 R$ 269.070,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP Cobertura duplex 401, Bloco 04 R$ 331.840,00 R$ 321.710,00

Residencial Diamante Avenida Itaquera, nº 7.291 SP 20 vagas de garagem R$ 330.000,00 R$ 310.200,00

Residencial Ametista Estrada das Lágrimas, nº 2.789 SP Apartamento 102, Bloco 07 R$ 174.900,00 R$ 169.600,00

Residencial Safira Rua Martinho do Amaral, nº 101 SP Apartamento 04, Bloco 01B R$ 183.000,00 R$ 177.400,00

Residencial Paineiras Rua Baicuru, nº 125 RJ Apartamento 404, Bloco 01 R$ 158.000,00 R$ 153.000,00

Residencial Paineiras Rua Baicuru, nº 125 RJ Cobertura duplex 501, Bloco 04 R$ 274.000,00 R$ 266.000,00

Residencial Berilo Rua Buriti Alegre,nº 134 SP Apartamento 304, Bloco 01 R$ 179.300,00 R$ 173.800,00

Residencial Ágata Rua Epaminondas Melo do Amaral, nº 1.305 SP Diversas unidades R$ 6.336.200,00 R$ 6.142.710,00

Residencial Ônix Rua Amanari, S/N - Itaquera SP Terreno + Construções R$ 27.004.700,00 R$ 23.853.700,00

 Residencial Bosque do Ipê Rua Osíris de Camargo - Horto do Ipê SP Terreno R$ 4.940.000,00 R$ 4.360.000,00

Residencial Vista Verde Rua Paulo da Silva, S/N - Jardim do Lago SP Terreno R$ 3.160.000,00 R$ 2.790.000,00

Residencial Acácias Rua Barão, nº 455 - Jacarepaguá RJ Terreno R$ 1.420.000,00 R$ 1.254.000,00

RESUMO DE VALORES
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O Resumo de Avaliação AP-00495/18-00 foi elaborado sob a forma de Documento Digital (documento eletrônico em Portable Document Format — PDF), com a 

certificação digital dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 15 (quinze) folhas digitadas de um lado. A APSIS, CREA/RJ 1982200620 

e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2018. 

 

 

 

 

Vice-Presidente Projetos 

NOME DO EMPREENDIMENTO LOCALIZAÇÃO ESTADO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR JUSTO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Residencial Boa Esperança Rua Philogonio Correa - Boa Esperança MT Terreno R$ 3.460.000,00 R$ 3.060.000,00

Residencial Parque dos Colibris Rua Kikuji Iwanami - Mogi das Cruzes SP Terreno R$ 3.531.000,00 R$ 3.119.000,00

Residencial Vila Bella Avenida José Ortiz da Rocha, nº 28 - Taubaté SP Terreno R$ 3.660.000,00 R$ 3.230.000,00

Residencial Parque dos Pássaros Estrada do Mato Alto, nº 470 RJ Terreno R$ 1.568.000,00 R$ 1.385.000,00

Residencial Califórnia Boulevard Estrada Antônio Abdall, nº 1.447 - Água Branca SP Terreno R$ 4.122.000,00 R$ 3.641.000,00

Residencial Parque dos Bem-te-vis Estrada do Meu Cantinho - São Gonçalo RJ Terreno R$ 2.887.000,00 R$ 2.541.000,00

Residencial Parque dos Canários Estrada do Meu Cantinho - São Gonçalo RJ Terreno R$ 1.532.000,00 R$ 1.353.000,00

Residencial Atlântico Rodovia Amaral Peixoto, nº 167 - Macaé RJ Terreno R$ 9.145.000,00 R$ 8.078.000,00

Residencial Serrano Rodovia Amaral Peixoto, nº 167 - Macaé RJ Terreno R$ 8.005.000,00 R$ 7.071.000,00

Residencial Itapeva Boulevard Rua Anália Pereira, Itapeva - Votorantim SP Terreno R$ 5.509.000,00 R$ 4.886.000,00

Terrenos Cotia Paisagens Cezane - Cotia SP Terreno R$ 1.884.000,00 R$ 1.664.000,00

R$ 230.791.260,00 R$ 190.484.320,00

RESUMO DE VALORES

VALOR JUSTO E VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TOTAL DOS IMÓVEIS

LUIZ PAULO 
CESAR 
SILVEIRA:88668
193791

Assinado de forma digital por LUIZ 
PAULO CESAR SILVEIRA:88668193791 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=Autenticado por AR ISIGN, cn=LUIZ 
PAULO CESAR SILVEIRA:88668193791 
Dados: 2018.07.03 14:12:26 -03'00'

PAULO VITOR BLANCO 
DE 
OLIVEIRA:13098970774

Assinado de forma digital por PAULO 
VITOR BLANCO DE 
OLIVEIRA:13098970774 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB 
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=Autenticado por AR Certi Solution, 
cn=PAULO VITOR BLANCO DE 
OLIVEIRA:13098970774 
Dados: 2018.07.03 14:13:07 -03'00'
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-01 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR.  

Com sede na Av. das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: RESIDENCIAL PARQUE DOS BEM-TE-VIS: TERRENO, situado na Estrada do Meu Cantinho, S/N, Arsenal, Cidade de São 

Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada do objeto para fins de suporte ao processo de Recuperação 

Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do terreno: 33.557,00 m² 

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 2.877.000,00 

(dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 2.541.000,00 

(dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil reais) 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001, NBR 14653-

2: 2011, da ABNT. Os valores consideram a data-base de 1 de junho de 2018 e estão fundamentados no fato de que não há restrições impeditivas à comercialização da 

propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos ambientais, entre outros empecilhos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao RESIDENCIAL PARQUE DOS BEM-TE-VIS: TERRENO, situado na 

Estrada do Meu Cantinho, S/N, Arsenal, Cidade de São Gonçalo, Estado do 

Rio de Janeiro. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais 

concedidas por terceiros e agentes de mercado. A vistoria da propriedade se 

deu no dia 15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-Presidente 
Engenheiro Mecânico e Contador (CREA/RJ 1989100165 e CRC/RJ-118263/P-0) 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões apresentadas. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). M
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco, e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação à sua veracidade, assim como não está expressando 

opinião sobre eles.  

▪ Dados de planejamento urbano são obtidos, quando possível, 

verbalmente, por meio de consulta às autoridades locais responsáveis. 

Porém, quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no Laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas mediante levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para os devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e as características do IMÓVEL RESIDENCIAL, este 

Relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em 

diversas premissas, realizadas na presente data, tais como: preços, 

participações de mercado, dimensões, entre outras. Assim, os 

resultados obtidos futuramente para o imóvel podem vir a ser 

diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, 

especialmente caso haja conhecimento posterior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No presente Laudo, foi utilizada a metodologia descrita a seguir. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor total do imóvel está definido a partir da aplicação do método 

comparativo direto, para a determinação do valor do terreno. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método define o valor do imóvel mediante a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhantes.  

Primeiramente, é realizada uma pesquisa de mercado, buscando-se a 

composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis 

com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, 

com uso de toda a evidência disponível. Essa etapa, que envolve estrutura e 

estratégia de pesquisa, inicia-se pela caracterização e delimitação do 

mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou 

hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.  

Na estrutura de pesquisa, elegem-se as variáveis que, a princípio, são 

relevantes para explicar a formação de valor, e estabelecem-se as supostas 

relações entre elas e com a variável dependente. Os elementos pesquisados 

são, então, submetidos a uma homogeneização técnica, feita com auxílio de 

fatores de ponderação empírica consagrados, que visam à ponderação das 

características e dos atributos dos dados pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão 

dos preços (preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida. 

Variáveis independentes 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área e 

frente), localizacionais (bairro, logradouro, distância a polo de influência, 

entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época e condição do 

negócio — à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias 

existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que 

se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis 

consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco 

relevantes e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de 

variáveis quantitativas. 
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fator adotado para elementos em oferta, tendo em vista que, 

normalmente, sofre uma redução de valor para fechamento do negócio 

entre 0,8 a 1,0. 

OFERTA 

1,00 Realizado/Liquidação 

0,90 Oferta 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da localização. 

LOCAL 

100 Frente para rodovia  

90 Via principal 

80 Via secundária 

70 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da área. 

F = (s/S)1/4, quando a variação entre as duas áreas for menor que 30%; ou 

F = (s/S)1/8, quando a variação entre as duas áreas for maior do que 30%.  

Sendo: 

s = área do elemento de pesquisa; 

S = área do imóvel avaliando. 

FATOR TOPOGRAFIA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da topografia. 

TOPOGRAFIA 

100 Predominantemente plano 

90 Aclive/Declive suave 

80 Aclive/Declive moderado 

70 Abaixo do nível ou áreas cortadas por curso d'água 
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FATOR USO 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função do uso. 

USO 

100 Predominantemente comercial/residencial  

90 Predominantemente industrial 

Com os elementos de pesquisa devidamente homogeneizados, aplica-se o 

Método do Percentil “T” de Student, para determinação do campo de 

arbítrio com 80% de confiança. Dentro desse intervalo, o avaliador, usando 

seu julgamento pessoal, utiliza o valor unitário que achar conveniente. Esse 

valor é multiplicado pela área do imóvel avaliando, chegando-se, assim, ao 

valor do bem. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando-se em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para a comercialização de dois anos, 

após a propriedade ser exposta adequadamente ao mercado.

 

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,40% (Taxa Selic). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis. ” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados. ” 

  

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx. Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

2.540.904,67R$       

2.541.000,00R$       

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Valor de liquidação forçada

NA PRÁTICA
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“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor. ” 

O grau de fundamentação, no caso de utilização de tratamento por fatores, 

deve ser determinado conforme Anexo 1. 
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5. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso Acesso  

Endereço: Estrada do Meu Cantinho, S/N, Arsenal, 

Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de 

Janeiro. 

Ocupação: Residencial 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, 

telefonia, gás (engarrafado), água (tratada e 

canalizada), esgoto sanitário, coleta de lixo e 

pavimentação asfáltica. 

Transporte público: O local é servido por linhas de ônibus que 

circulam pelas vias principais, ligando a 

região aos centros de Niterói e São Gonçalo, 

bem como ao Rio de Janeiro. 
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Comércio: O comércio de atendimento local conta com 

lojas dos principais ramos básicos no centro 

de São Gonçalo e Niterói. 

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implantados. 

Ensino/Cultura: Existente, com estabelecimentos de ensino de 

1º e 2º graus, públicos e particulares, além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau 

localizadas em São Gonçalo. 

Principais acessos: A Estrada do Meu Cantinho é acessada pela 

RJ-106. 
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6. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 53.382 

Cartório: 3º Ofício de São Gonçalo. 

Nº de registro: Não informado. 

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018. 

Proprietário: Mudar SPE 15 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. 

Área de terreno: 33.557,00 m². 

 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Utilizaremos a área total do terreno fornecida pela matrícula, visto que essa 

área é a que melhor reflete a realidade visualizada no local e as 

informações necessárias à avaliação. 
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7. PLANEJAMENTO URBANO 

ZONEAMENTO 

Lei: Lei Complementar nº 7/2010. 

Zona: Zona Residencial 1 (ZR-1). 

Usos permitidos: Residenciais. 

Coeficiente de 

aproveitamento: 1,50.  

Taxa de ocupação: 60%. 

Gabarito de altura: Até 5 pavimentos.  

 

  

Distritos de São Gonçalo  
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8. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: A propriedade avaliada é constituída pela área 

A-1-P resultante do desmembramento da área 

A-1-E-1, nesse alinhamento, confrontando com 

a Área A-1-J no lado e perfazendo uma área 

total de 33.557,89 m².  

Formato: Regular. 

Solo: Embora não tenhamos tido acesso a laudos de 

prospecção e análise de solo, podemos  

defini-lo como do tipo firme. 
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9. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1. LOCALIZAÇÃO 

O imóvel fica em um bairro residencial do município de São Gonçalo, na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, onde predomina a classe 

socioeconômica de nível baixo a médio/baixo e que passa por processo de 

desmembramento. 

O objeto desta avaliação situa-se a, aproximadamente 10 km da prefeitura 

de São Gonçalo, a 16 km da prefeitura de Niterói e a 30 km da Cidade do 

Centro do Rio de Janeiro.  

9.2. IMÓVEL 

Trata-se de terreno passível de incorporação,destinado principalmente a 

projetos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) inserido no 

geomercado da região de São Gonçalo.   

O terreno conta com um projeto de cunho habitacional popular que 

necessita passar por uma nova aprovação do órgão competente da prefeitura 

de São Gonçalo. Consiste em edificação constituída por grandes condomínios 

de blocos de apartamentos com até 5 pavimentos, sem elevador e com 

unidades do tipo sala e dois quartos, sem dependências, do tipo MCMV, 

agregando maior valor final à propriedade. 

 

9.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durante a pesquisa, foi possível observar a existência de número suficiente 

de ofertas e o baixo nível de demanda de propriedades dessa tipologia na 

região, bem como uma estagnação no valor por m², devido à atual crise 

econômica do país. Nos próximos anos, espera-se uma recuperação do 

setor e a normalização dos valores. 

Potenciais compradores do RESIDENCIAL PARQUE DOS BEM-TE-VIS: 

TERRENO seriam empreendedores visando à implantação de conjuntos de 

habitação destinados à classe média baixa, a exemplo da tipologia dos 

empreendimentos existentes na área, considerando-se as características 

do local e as especificidades da legislação vigente. 

Para esse terreno, foi desenvolvido um projeto habitacional destinado à 

classe média baixa, tipo MCMV, denominado Condomínio Residencial 

Parque dos Bem-te-vis, contemplando a construção de 440 unidades 

(quantidade aprovada no projeto original) e pequena estrutura de lazer. As 

obras do projeto foram interrompidas em 2012, tendo sido construídas 

basicamente as fundações. 

Para efeitos desta avaliação, não serão consideradas as obras já 

concluídas. 
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10. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo, solicitado por CMDR, na data-base de 1 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e após 

procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluíram o valor justo de R$ 2.877.000,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil reais) e o 

valor de liquidação forçada de R$ 2.541.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil reais) para o RESIDENCIAL PARQUE DOS BEM-TE-VIS: TERRENO 

situado na Estrada do Meu Cantinho, S/N, Arsenal, Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. 

O Laudo de Avaliação AP-00495/18-01 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format — PDF), com a 

certificação digital dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 18 (dezoito) folhas digitadas de um lado e 04 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-Presidente Projetos 
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11. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  

M
IN

U
T
A

5406



 

 ANEXO 1 

M
IN

U
T
A

5407



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-01 ANEXO 1 - COMPARATIVO LOTES

TERRENO TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

Estrada do Meu Cantinho Arsenal São Gonçalo RJ 33.557,00
Predominantemente 

plano
Residencial Via principal

1 Estrada Meu Cantinho Arsenal São Gonçalo RJ 58.000,00 Oferta Aclive/Declive suave Residencial Via principal R$ 5.000.000,00 R$ 86,21  Coluna Imobiliária (21) 2611-7900

2 Rodovia Amaral Peixoto Tribobó São Gonçalo RJ 65.000,00 Oferta
Predominantemente 

plano
Residencial 

Frente para 
rodovia

R$ 6.000.000,00 R$ 92,31  Brasil Brokers  (021) 2716-9300

3 Estrada Meu Cantinho Arsenal São Gonçalo RJ 60.000,00 Oferta
Predominantemente 

plano
Residencial Via principal R$ 5.000.000,00 R$ 83,33

 Paulo Maisonnette 
Imóveis 

 (21) 99919-5208 

4 Rua Portugal Rio do Ouro São Gonçalo RJ 6.530,00 Oferta Aclive/Declive suave Residencial Via secundária R$ 760.000,00 R$ 116,39  Self Consultoria (021) 3505-0500

5 Rua Waldir dos Santos Engenho Pequeno São Gonçalo RJ 25.000,00 Oferta
Predominantemente 

plano
Residencial Via secundária R$ 1.800.000,00 R$ 72,00

 Brasil Brokers São 
Gonçalo 

(21) 2716-9300

FONTE DE INFORMAÇÃO
Nº ENDEREÇO TOPOGRAFIABAIRRO CIDADE

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREA
TIPO LOCALUSO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-01 ANEXO 1 - COMPARATIVO LOTES

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA USO TAMANHO

90 100 100

1 90 90 100 72,84% R$ 86,21 0,90 1,00 1,11 1,00 1,07 1,07 R$ 92,31

2 100 100 100 93,70% R$ 92,31 0,90 0,90 1,00 1,00 1,09 0,88 R$ 81,21

3 90 100 100 78,80% R$ 83,33 0,90 1,00 1,00 1,00 1,08 0,97 R$ 80,65

4 80 90 100 80,54% R$ 116,39 0,90 1,13 1,11 1,00 0,81 0,92 R$ 106,71

5 80 100 100 25,50% R$ 72,00 0,90 1,13 1,00 1,00 0,93 0,94 R$ 67,73

Número de dados 5 Limite inferior R$ 72,86 Limite inferior R$ 75,71

Graus de liberdade 4 Média amostral R$ 85,72 Média amostral R$ 85,72

"T" de Student 80% bicaudal 1,533 Limite superior R$ 98,58 Limite superior R$ 95,74

Valor máximo R$ 106,71 AMPLITUDE NO INTERVALO DE CONFIANÇA 23,37%

Valor mínimo R$ 67,73 Valor unitário adotado R$ 85,72

Desvio-padrão R$ 14,61 Área do lote (m²) 33.557,00

Coeficiente de variação 17,04% Valor crítico 1,65 RESULTADO Valor final/ lote R$ 2.876.548,02

dmax/s 1,437 permanece Na prática/ lote R$ 2.877.000,00

dmin/s 1,232 permanece

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx. Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

2.540.904,67R$           

2.541.000,00R$           

Nº
DIFERENÇA 

DE ÁREA
VALOR 

UNITÁRIO

FATORES FATOR 
TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

ÍNDICES

INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

CAMPO DE ARBÍTRIO

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Valor de liquidação forçada

NA PRÁTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-01 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1 Caracterização do imóvel avaliando
Completa quanto a todos os fatores 

analisados
Completa quanto aos fatores 

utilizados no tratamento
Adoção de situação paradigma 2

2
Quantidade mínima de dados de 

mercado, efetivamente utilizados
12 5 3 2

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados, com foto e observações feitas 
pelo autor do laudo

Apresentação de informações 
relativas a todas as características 

dos dados analisados

Apresentação de informações 
relativas a todas as características 

dos dados correspondentes aos 
fatores utilizados

2

4
Intervalo admissível de ajuste para o 

conjunto de fatores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
Itens 2 e 4 no Grau III, e os demais no 

mínimo no Grau II
Itens 2 e 4 no mínimo no Grau II, e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplitude do intervalo de confiança 
de 80% em torno da estimativa de 

tendência central
<=30 % <=40 % <=50 %

 GRAU III GRAU ATINGIDO:

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de utilização de menos de cinco dados do mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com número menor de dados de mercado, a
amostra seja menos heterogênea. 

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3/7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-01 ANEXO 1 - MAPA LOTE

MAPA DE AMOSTRA - LOTE
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-01 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

infinito 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 5/7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-01 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 
d/s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 6/7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-01 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

R$ 2.877.000,00

Valor justo do imóvel

Terreno

RESUMO DE VALORES

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 7/7
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Construções próximas Guarita 

  
Logradouro Via interna de acesso 

M
IN

U
T
A

5416



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-01 - Anexo 2               2 

  
Via interna de acesso Vista do terreno 

 

 

Vista do terreno  
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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Laudo de Avaliação AP-00495/18-02          1 

LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-02 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., doravante denominada CMDR.  

Sociedade anônima fechada com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 

 

OBJETO: RESIDENCIAL PARQUE DOS CANÁRIOS (TERRENO) situado na Estrada do Meu Cantinho, s/n, Arsenal, Cidade de São 

Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada do objeto para fins de suporte ao processo de Recuperação 

Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do terreno: 16.228,19 m² 

 
 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 1.532.000,00 

(um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 1.353.000,00 

(um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais) 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-

2: 2011, da ABNT. Os valores consideram a data-base de 1 de junho de 2018 e estão fundamentados no fato de que não há restrições impeditivas à comercialização da 

propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos ambientais, entre outros empecilhos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao RESIDENCIAL PARQUE DOS CANÁRIOS (TERRENO) situado na 

Estrada do Meu Cantinho, s/n, Arsenal, Cidade de São Gonçalo, Estado do 

Rio de Janeiro. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais 

concedidas por terceiros e agentes de mercado. A vistoria da propriedade se 

deu no dia 15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 
Engenheiro de Produção (CREA/RJ 2004104362) 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco, e esse trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação à sua veracidade, assim como não está expressando 

opinião sobre eles.  

▪ Dados de planejamento urbano são obtidos, quando possível, 

verbalmente, por meio de consulta às autoridades locais responsáveis. 

Porém, quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no Laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas mediante levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para os devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, esse Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e as características do IMÓVEL RESIDENCIAL, esse 

Relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita.  

▪ As análises e as conclusões contidas nesse Relatório baseiam-se em 

diversas premissas, realizadas na presente data, tais como: preços, 

participações de mercado, dimensões, entre outras. Assim, os 

resultados obtidos futuramente para o imóvel podem vir a ser 

diferentes de qualquer estimativa contida nesse Relatório, 

especialmente caso haja conhecimento posterior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
IN

U
T
A

5441



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-02          7 

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No presente Laudo, foi utilizada a metodologia descrita a seguir. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor total do imóvel está definido a partir da aplicação do método 

comparativo direto, para a determinação do valor do terreno. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método define o valor do imóvel mediante a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhantes.  

Primeiramente, é realizada uma pesquisa de mercado, buscando-se a 

composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis 

com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, 

com uso de toda a evidência disponível. Essa etapa, que envolve estrutura e 

estratégia de pesquisa, inicia-se pela caracterização e delimitação do 

mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou 

hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.  

Na estrutura de pesquisa, elegem-se as variáveis que, a princípio, são 

relevantes para explicar a formação de valor, e estabelecem-se as supostas 

relações entre elas e com a variável dependente. Os elementos pesquisados 

são, então, submetidos a uma homogeneização técnica, feita com auxílio de 

fatores de ponderação empírica consagrados, que visam à ponderação das 

características e dos atributos dos dados pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação do mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão 

dos preços (preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida. 

Variáveis independentes 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área e 

frente), localizacionais (bairro, logradouro, distância a polo de influência, 

entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época e condição do 

negócio — à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias 

existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que 

se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis 

consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco 

relevantes e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de 

variáveis quantitativas. 
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fator adotado para elementos em oferta, tendo em vista que, 

normalmente, sofre uma redução de valor para fechamento do negócio 

entre 0,8 a 1,0. 

OFERTA 

1,00 Realizado/Liquidação 

0,90 Oferta 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da localização. 

LOCAL 

100 Frente para rodovia  

90 Via principal 

80 Via secundária 

70 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da área. 

F = (s/S)1/4, quando a variação entre as duas áreas for menor que 30%; ou 

F = (s/S)1/8, quando a variação entre as duas áreas for maior do que 30%.  

Sendo: 

s = área do elemento de pesquisa; 

S = área do imóvel avaliando. 

FATOR TOPOGRAFIA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da topografia dos mesmos. 

TOPOGRAFIA 

100 Predominantemente plano 

90 Aclive/Declive suave 

80 Aclive/Declive moderado 

70 Abaixo do nível ou áreas cortadas por curso d'água 
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FATOR USO 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função do uso. 

USO 

100 Incorporação  

90 Comercial 

80 Residencial 

70 Industrial 

Com os elementos de pesquisa devidamente homogeneizados, aplica-se o 

Método do Percentil “T” de Student, para determinação do campo de 

arbítrio com 80% de confiança. Dentro desse intervalo, o avaliador, usando 

seu julgamento pessoal, utiliza o valor unitário que achar conveniente. Esse 

valor é multiplicado pela área do imóvel avaliando, chegando-se, assim, ao 

valor do bem. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando-se em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para a comercialização de dois anos, 

após a propriedade ser exposta adequadamente ao mercado. 

 

 

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,40% (taxa Selic). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - tx. Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

1.353.242,13R$  

1.353.000,00R$  

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Valor de liquidação forçada

NA PRÁTICA
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“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” 

O grau de fundamentação, no caso de utilização de tratamento por fatores, 

deve ser determinado conforme Anexo 1. 
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5. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso Acesso  

 

 

Endereço: Estrada do Meu Cantinho, s/n, Arsenal, 

Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de 

Janeiro. 

Ocupação: Residencial. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, 

telefonia, gás (engarrafado), água (tratada e 

canalizada), esgoto sanitário, coleta de lixo e 

pavimentação asfáltica. 

Transporte público: O local é servido por linhas de ônibus que 

circulam pelas vias principais, ligando a 

região aos centros de Niterói e São Gonçalo, 

bem como ao Rio de Janeiro. 
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Comércio: O comércio de atendimento local conta com 

lojas dos principais ramos básicos no centro 

de São Gonçalo e Niterói. 

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implantados. 

Ensino/Cultura: Existente, com estabelecimentos de ensino de 

1º e 2º graus, públicos e particulares, além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau 

localizadas em São Gonçalo. 

Principais acessos: A Estrada do Meu Cantinho e acessada pela 

RJ-106. 
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6. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 53.381 

Cartório: 3º Ofício de São Gonçalo. 

Nº de registro: Não informado. 

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018. 

Proprietário: Mudar Spe 15 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. 

Área de terreno: 16.228,19 m². 

 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Utilizaremos a área total do terreno fornecida pela matrícula, visto que essa 

área é a que melhor reflete a realidade visualizada no local e as 

informações necessárias à avaliação. 
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7. PLANEJAMENTO URBANO 

ZONEAMENTO 

Lei: Lei Complementar nº 7/2010. 

Zona: Zona Residencial 1 (ZR-1). 

Usos permitidos: Residenciais. 

Coeficiente de 

aproveitamento: 1,50. 

Taxa de ocupação: 60%. 

Gabarito de altura: Até 5 pavimentos.  

 

  

Distritos de São Gonçalo  

 

  M
IN

U
T
A

5449



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-02          15 

8. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: A propriedade avaliada é constituída pela área 

A-1-G resultante do desmembramento da área 

A-1-O, e nesse alinhamento confronta com a 

Área A-1-J no lado, perfazendo uma área total 

de 16.228,19 m².  

Formato: Regular. 

Solo: Embora não tenhamos tido acesso a laudos de 

prospecção e análise de solo, podemos  

defini-lo como do tipo firme. 
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9. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1. LOCALIZAÇÃO 

O imóvel fica em um bairro residencial da Cidade de São Gonçalo, no Estado 

do Rio de Janeiro, onde predomina a classe socioeconômica de nível baixo a 

médio/baixo. O bairro passa por processo de desmembramento. 

O terreno conta com um projeto de cunho habitacional popular que 

necessita passar por uma nova aprovação junto ao órgão competente da 

prefeitura de São Gonçalo. Edificação constituída por tipologia de 

condomínio fechado, apresenta infraestrutura de lazer, com casas de um e 

dois pavimentos, geminadas ou não, com padrão variando de médio a 

médio-baixo, caracterizado pela comercialização de unidades prontas.  

9.2. IMÓVEL 

O objeto desta avaliação situa-se a, aproximadamente, 10 km da 

prefeitura de São Gonçalo, 16 km da prefeitura de Niterói e a 30 km do 

Centro do Rio de Janeiro.  

Trata-se de terreno passível de incorporação, destinado principalmente a 

projetos do tipo Minha Casa Minha Vida (MCMV) inseridos no geomercado da 

região de São Gonçalo.   

9.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durante a pesquisa, foi possível observar a existência de grande número de 

ofertas e o baixo nível de demanda de propriedades desta tipologia na 

região, bem como uma estagnação no valor por m², devido à atual crise 

econômica do país. Nos próximos anos, espera-se uma recuperação do 

setor e a normalização dos valores. 

Potenciais compradores do RESIDENCIAL PARQUE DOS CANÁRIOS (TERRENO) 

seriam empreendedores visando à implantação de conjuntos de habitação 

destinados à classe média baixa, a exemplo da tipologia dos 

empreendimentos existentes na área, considerando-se as características 

do local e as especificidades da legislação vigente. 

Para este terreno foi desenvolvido um projeto habitacional destinado à 

classe média baixa, tipo MCMV, denominado Condomínio Residencial 

Parque dos Canários, contemplando a construção de 440 unidades 

(aprovadas no projeto original) e pequena estrutura de lazer. O projeto 

teve suas obras interrompidas em 2012, restando construídas basicamente 

as fundações. 

Para efeitos dessa avaliação, não serão consideradas as obras já 

concluídas. 
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10. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo, solicitado por CMDR, na data-base de 1 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e após 

procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluíram o valor justo de R$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais) e o valor 

de liquidação forçada de R$ 1.353.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais) para o RESIDENCIAL PARQUE DOS CANÁRIOS (TERRENO), situado 

na Estrada do Meu Cantinho, s/n, Arsenal, Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. 

O Laudo de Avaliação AP-00495/18-02 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format — PDF), com a 

certificação digital dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 18 (dezoito) folhas digitadas de um lado e 04 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Vice-Presidente Projetos M
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11. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-02 ANEXO 1 - COMPARATIVO LOTES

TERRENO TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

Estrada do Meu Cantinho Arsenal São Gonçalo RJ 16.228,19 Predominantemente plano Residencial Via principal

1 Est rada Meu Cant inho Arsenal São Gonçalo RJ 58.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via principal R$ 5.000.000,00 R$ 86,21  Coluna Imobil iár ia (21) 2611-7900

2 Rodovia Amaral Peixot o Tribobó São Gonçalo RJ 65.000,00 Ofert a Predominant ement e plano Residencial Frent e para rodovia R$ 6.000.000,00 R$ 92,31 Brasi l  Brokers (21) 2716-9300

3 Est rada Meu Cant inho Arsenal São Gonçalo RJ 60.000,00 Ofert a Predominant ement e plano Residencial Via principal R$ 5.000.000,00 R$ 83,33 Paulo Maisonnet t e Imóveis  (21) 99919-5208 

4 Rua Port ugal Rio do Ouro São Gonçalo RJ 6.530,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via secundária R$ 760.000,00 R$ 116,39 Self  Consult or ia (21) 3505-0500

5 Rua Waldir dos Sant os Engenho Pequeno São Gonçalo RJ 25.000,00 Ofert a Predominant ement e plano Residencial Via secundária R$ 1.800.000, 00 R$ 72,00  Brasi l  Brokers São Gonçalo (21) 2716-9300

FONTE DE INFORMAÇÃO
Nº ENDEREÇO TOPOGRAFIABAIRRO CIDADE

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREA
TIPO LOCALUSO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-02 ANEXO 1 - COMPARATIVO LOTES

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA USO TAMANHO

90 100 80

1 90 90 80 257,40% R$ 86,21 0,90 1,00 1,11 1,00 1,17 1,17 R$ 101,09

2 100 100 80 300,54% R$ 92,31 0,90 0,90 1,00 1,00 1,19 0,96 R$ 88,93

3 90 100 80 269,73% R$ 83,33 0,90 1,00 1,00 1,00 1,18 1,06 R$ 88,32

4 80 90 80 59,76% R$ 116,39 0,90 1,13 1,11 1,00 0,89 1,00 R$ 116,85

5 80 100 80 54,05% R$ 72,00 0,90 1,13 1,00 1,00 1,06 1,07 R$ 76,95

5 Limit e infer ior R$ 80,26 Limit e infer ior R$ 84,03

4 Média amost ral R$ 94,43 Média amost ral R$ 94,43

1,533 Limit e superior R$ 108,59 Limit e superior R$ 104,83

Valor máximo R$ 116,85 22,03%

Valor mínimo R$ 76,95 Valor unit ár io adot ado R$ 94,43

Desvio padrão R$ 15,17 Área do lot e (m² ) 16.228,19

Coef icient e de variação 16,06% Valor crít ico 1,65 RESULTADO Valor f inal/ lot e R$ 1.532.365,48

dmax/ s 1,478 permanece Na prát ica/ lot e R$ 1.532.000,00

dmin/ s 1,152 permanece

Prazo para comercial ização 2 anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - t x.  Selic) 6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,883

1.353.242,13R$    

1.353.000,00R$    

Nº
DIFERENÇA 

DE ÁREA
VALOR 

UNITÁRIO

FATORES FATOR 
TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

ÍNDICES

INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

CAMPO DE ARBÍTRIO

"T" de St udent  80% bicaudal

Graus de l iberdade

Número de dados

AMPLITUDE NO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Valor de liquidação forçada

NA PRÁTICA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-02 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações feit as 
pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 
fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II
It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e 

os demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

 GRAU III GRAU ATINGIDO:

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a
amost ra sej a menos het erogênea.  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-02 ANEXO 1 - MAPA LOTE

MAPA DE AMOSTRA - LOTE
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-02 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-02 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA
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Via interna de acesso Vista do terreno 
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-03 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR.   

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: TERRENO sit uado na Est rada do Mat o Alt o,  nº 470,  com fundos para o Beco do Espinheiro,  Região Administ rat iva de 

Campo Grande,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  7.270,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 1.568.000,00 

(um milhão,  quinhent os e sessent a e oit o mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 1.385.000,00 

(um milhão,  t rezent os e oit ent a e cinco mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao TERRENO sit uado na Est rada do Mat o Alt o,  nº 470,  com fundos 

para o Beco do Espinheiro,  Região Administ rat iva de Campo Grande,  Cidade 

e Est ado do Rio de Janeiro.  

Na elaboração dest e t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho  de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundament ais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corret os.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas est ão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressupost o da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relat ório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adot adas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulament os próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Cont abil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e const ant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relat ório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialment e caso haj a conheciment o post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj et o e da f inal idade do Laudo,  adot ou-se a def inição do 

valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ribut os específ icos formadores de 

valor do bem obj et o do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o dest a 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont rat os de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j ust o do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as met odologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  

M
IN

U
T
A

5488



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-03               8 

5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a met odologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da apl icação do mét odo 

comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse mét odo def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeirament e,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quant o possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa et apa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caract erização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às caract eríst icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conheciment os adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para element os em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechament o do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

120 Via principal de al t o f luxo e f rent e promocional 

110 Via principal de al t o f luxo 

100 Via Principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da t opograf ia.  

TOPOGRAFIA 

80 Aclive/ declive Fort e 

90 Aclive/ declive médio 

100 Plano 
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FATOR USO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

USO 

100 Predominant ement e comercial / Residencial   

90 Predominant ement e indust rial 

Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  ut i l iza o valor unit ário que achar convenient e.  Esse 

valor é mult ipl icado pela área do imóvel aval iando,  chegando-se,  assim,  ao 

valor do bem.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser expost a adequadament e ao mercado.  

 

Sendo assim,  t rouxemos o result ado a valor present e descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundament ação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolviment o da seleção da met odologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis.  ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da met odologia e 

dos inst rument os ut i l izados.  ”  

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx.  Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 1.385.041,55R$                   

NA PRÁTICA 1.385.000,00R$                   

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA
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“ Os graus de fundament ação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor.  ”  

O grau de fundament ação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

Acesso pela direit a Acesso pela esquerda 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Est rada do Mat o Alt o,  nº 470,  com fundos para 

o Beco do Espinheiro,  Região Administ rat iva 

de Campo Grande,  Cidade e Est ado do Rio de 

Janeiro.  

Ocupação: Comercial/ Residencial .  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  gás,  água,  esgot os sanit ário e 

pluvial ,  colet a de l ixo,  paviment ação 

asfál t ica,  arborização,  calçadas de 2,00 m e 

pist a de 12,00 m com duas faixas de 

rolament o que apresent am um moviment o de 

veículos import ant e,  concent rando t odo o 

t rafego que part e da região da Barra em 

direção a Campo Grande.  

 Ônibus comuns e especiais circulam pela 

Est rada do Mat o Alt o,  l igando o local a 

variados pont os do bairro,  inclusive à est ação 

ferroviária e ao t erminal rodoviário que fazem 

a conexão com o Cent ro do Rio de Janeiro e 

os municípios vizinhos.  
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Comércio: No ent orno imediat o à propriedade,  exist e um 

pequeno comércio de âmbit o local,  que cont a 

com supermercados e out ros 

est abeleciment os.  O comércio mais 

sof ist icado é encont rado mais dist ant e,  nos 

shopping cent ers e cent ros comerciais locais.  

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implant ados.  

Ensino/ Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º e 2º graus,  públ icos e part iculares,  além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau.  

 

 

 

 

 

Rede bancária: Exist ent e,  com agências das principais 

inst it uições f inanceiras do país,  local izadas 

nos shopping cent ers e no núcleo comercial 

do bairro,  onde se encont ra a área bancária 

mais import ant e da Zona Oest e.  

Principais acessos: Est rada do Mat o Alt o,  Est rada da 

Cachamorra,  Est rada do Mont eiro,  Est rada do 

Mendanha e Avenida Cesário de Melo.   
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 355.011 

Cartório: 9º Of ício de Regist o de Imóveis – Capit al / RJ.  

Nº de registro: Não informado.  

Data da certidão: 23 de j aneiro de 2018.  

Proprietário: Mudar SPE 8.  

Área de terreno: N/ I.  

Área construída: N/ I.  

 

 

PLANTA 

Área de terreno: 7.270,00 m² .  

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área t ot al  do t erreno fornecida pela plant a vist o que essa 

área é que melhor ref let e a real idade visualizada no local e as informações 

necessárias à aval iação.  
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8.  PLANEJAMENTO URBANO 

ZONEAMENTO 

Lei: Lei complement ar nº 72,  de 27 de j unho de 

2004.  

Zona: Zona Residencial  2 (ZR-2).  

Usos permitidos: Grupament os residenciais,  comércio,  serviços 

e indúst ria leve.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 

1,50.   

Taxa de ocupação: N/ D.  

Gabarito de altura: At é 5 paviment os.   

 

 

Mapa de zoneament o com a posição do imóvel ident if icada 
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9.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: A propriedade aval ianda é const it uída pelo 

remembrament o dos lot es 1 e 2 do PAL 41.622 

t ot al izando 7.270,00 m² .   

Formato: Regular.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  podemos def ini-

lo como do t ipo f irme.  
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10.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1.  LOCALIZAÇÃO 

Campo Grande é um bairro comercial/ residencial  da Zona Oest e da Cidade 

do Rio de Janeiro,  onde predomina a classe socioeconômica de nível baixo a 

médio/ baixo.  Passa por processo de desmembrament o,  pois áreas 

hist oricament e import ant es que o compunham foram se t ornando bairros 

próprios,  como é o caso de Senador Vasconcelos,  Magarça,  Campinho,  Rio da 

Prat a e out ros.  

No ent orno mais imediat o,  além de residências unifamil iares mais ant igas e 

isoladas,  dest acam-se empreendiment os habit acionais mais recent es,  

basicament e de t rês t ipos principais.  O primeiro é const it uído por grandes 

condomínios de blocos de apart ament os com at é 5 paviment os,  sem 

elevador e com unidades do t ipo sala e dois quart os,  sem dependências do 

t ipo Minha Casa Minha Vida (MCMV).  O segundo,  com t ipologia de 

condomínio fechado,  apresent a inf raest rut ura de lazer,  com casas de um e 

dois paviment os,  geminadas ou não,  com padrão variando de médio a 

médio-baixo,  caract erizado pela comercial ização de unidades pront as.  O 

t erceiro compreende lot eament os com lot es de t amanhos diversos,  onde são 

const ruídas individualment e casas que variam desde o padrão baixo,  em 

empreendiment os sem maior inf raest rut ura,  at é o padrão médio,  em 

empreendiment os com maior inf raest rut ura e t errenos maiores,  agregando 

maior valor f inal  à propriedade.  

 

 

 

No ent orno mais abrangent e,  encont ramos ocupação mais vert ical izada,  

posicionada j á mais próximo ao cent ro de Campo Grande,  com prédios 

residenciais e comerciais,  alguns hipermercados e shopping cent ers (Passeio 

Shopping,  Park Shopping e West  Shopping).   

10.2.  IMÓVEL 

O obj et o dest a avaliação sit ua-se a,  aproximadament e,  3.000 m da Est ação 

Ferroviária de Campo Grande e do núcleo comercial  mais import ant e do 

bairro.  Dist a,  ainda,  em t orno de 8 km da Avenida Brasil  e,  por est a,  45 km 

do Cent ro do Rio de Janeiro.  

Trat a-se de t erreno passível de incorporação,  dest inado principalment e a 

proj et os do t ipo Minha Casa Minha Vida (MCMV) inserido no geomercado da 

região de Campo Grande,  Zona Oest e do Rio de Janeiro.    

Para esse t erreno foi desenvolvido um proj et o habit acional dest inado à 

classe média baixa,  t ipo MCMV,  denominado Condomínio Residencial  

Recant o dos Pássaros,  cont emplando a const rução de 160 unidades 

habit acionais e pequena est rut ura de lazer.  O proj et o t eve suas obras 

int errompidas em 2012,  rest ando const ruídas basicament e as fundações e 

part e da est rut ura de lazer (salão de fest as),  hoj e em ruínas.  

Para efeit os dest a avaliação não serão consideradas as obras j á concluídas.  
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10.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durant e a pesquisa,  foi possível observar a exist ência de grande número de 

t errenos em ofert as e o baixo nível de demanda de propriedades dest a 

t ipologia na região,  bem como uma est agnação no valor por m² ,  devido à 

at ual crise econômica do país.  Nos próximos anos,  espera-se uma 

recuperação do set or e a normal ização dos valores.  

Pot enciais compradores do TERRENO seriam empreendedores visando à 

implant ação de conj unt os de habit ação dest inados à classe média baixa,  a 

exemplo da t ipologia dos empreendiment os exist ent es na área,  

considerando-se as caract eríst icas do local e as especif icidades da legislação 

vigent e.  
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11.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj et o do present e Laudo,  sol icit ado por CMDR,  na dat a-base de 1 de JUNHO DE 2018.  De acordo com os procediment os t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 1.568.000,00 (um milhão,  quinhent os e sessent a e oit o mil  reais) e 

o valor de liquidação forçada de R$ 1.385.000,00 (um milhão,  t rezent os e oit ent a e cinco mil  reais) para o TERRENO sit uado na Est rada do Mat o Alt o,  nº 470,  

com fundos para o Beco do Espinheiro,  Região Administ rat iva de Campo Grande,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-03 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (document o elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 21 (vint e e uma) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A 

APSIS,  CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em aval iação de bens,  abaixo represent ada legalment e pelos seus diret ores,  

coloca-se à disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  26 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

Vice-President e Proj et os M
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12.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP 20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP 01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-03 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

Estrada do Mato Alto,  nº 470,com 
fundos para o Beco do Espinheiro

Campo Grande Rio de Janeiro RJ 7.270,00        Via principal  Plano 

1 Av.  Sant a Cruz Campo grande Rio de Janeiro RJ 7.983,00         Ofert a Via principal de al t o f luxo Plano R$ 2.500.000,00 R$ 313,17 ML Imoveis (21)97206-0374

2
Est rada do Mendanha em f t e Clube 

Al iados
Campo grande Rio de Janeiro RJ 5.909,00         Ofert a

Via principal de al t o f luxo e 
f rent e promocional

Plano R$ 2.200.000,00 R$ 372,31 Mat sif  Imoveis (21)7811-0505

3 Est rada do Mat o Alt o Campo grande Rio de Janeiro RJ 5.084,00         Ofert a Via principal Plano R$ 1.500.000,00 R$ 295,04 Nest oria Imoveis (21)4042-1502

4
Est rada do Mat o Alt o f t e Cond.  

Alhambra
Campo grande Rio de Janeiro RJ 10.280,00       Ofert a Via principal de al t o f luxo Plano R$ 2.700.000,00 R$ 262,65 Sampaio Imoveis (21)2413-4770

5
Est rada do Mat o Alt o,prox Largo do 

Correa
Campo grande Rio de Janeiro RJ 19.000,00       Ofert a Via local Plano R$ 3.800.000,00 R$ 200,00 Sampaio Imoveis (21)2413-4770

6 Est rada do Mat o Alt o Campo grande Rio de Janeiro RJ 12.000,00       Ofert a Via principal Plano R$ 2.500.000,00 R$ 208,33 Sampaio Imoveis (21)2413-4770

7 Est rada dos Cablocos Campo Grande Rio de Janeiro RJ 26.000,00       Ofert a Via secundária Plano R$ 4.200.000,00 R$ 161,54 Sheila Chant re (21)2513-4777

8 Rua Fernando Magalhães Campo Grande Rio de Janeiro RJ 36.000,00       Ofert a Via local Plano R$ 3.500.000,00 R$ 97,22 RJ Imobil iária (21) 98649-7396

9 Avenida Brasil  ,  nº 51.776 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 66.991,00       Ofert a Via principal de al t o f luxo Acl ive/ decl ive médio R$ 8.000.000,00 R$ 119,42 Barão Imóveis (21) 96490-3187

ÁREA UTILCIDADENº ENDEREÇO BAIRRO
PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

UF TIPO LOCAL TOPOGRAFIA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  1/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-03 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO USO

100

1 110 R$ 313,17 0,90 0,91 1,00 1,02 1,00 0,84 R$ 262,29

2 120 R$ 372,31 0,90 0,83 1,00 0,95 1,00 0,71 R$ 265,13

3 100 R$ 295,04 0,90 1,00 1,00 0,96 1,00 0,86 R$ 253,93

4 110 R$ 262,65 0,90 0,91 1,00 1,04 1,00 0,85 R$ 224,40

5 80 R$ 200,00 0,90 1,25 1,00 1,13 1,00 1,27 R$ 253,71

6 100 R$ 208,33 0,90 1,00 1,00 1,06 1,00 0,96 R$ 199,62

7 90 R$ 161,54 0,90 1,11 1,00 1,17 1,00 1,17 R$ 189,43

8 80 R$ 97,22 0,90 1,25 1,00 1,22 1,00 1,37 R$ 133,59

9 110 R$ 119,42 0,90 0,91 1,11 1,32 1,11 1,33 R$ 159,22

Número de dados Limit e inferior R$ 183,35 Limit e inferior R$ 193,32

Graus de l iberdade Média amost ral R$ 215,70 Média amost ral R$ 215,70

"t " de St udent  80% bicaudal Limit e superior R$ 248,06 Limit e superior R$ 238,08

Valor máximo

Valor mínimo AMPLITUDE DO INTERVALO DE CO 20,75%

Desvio padrão Valor unit ário adot ado R$ 215,70

Coef icient e de variação Área 7.270,00

Valor crít ico 1,92 RESULTADO Valor f inal R$ 1.568.159,43

dmax/ s 1,029 permanece Na prát ica R$ 1.568.000,00

dmin/ s 1,709 permanece

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES FATOR 
TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

ÍNDICES
VALOR UNITÁRIONº

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  2/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-03 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados

Complet a quant o aos fat ores ut i l izados 

no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 3

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 

t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações 

feit as pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações relat ivas a 

t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados

Apresent ação de informações relat ivas a 

t odas as caract eríst icas dos dados 

correspondent es aos fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

9

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II

It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 

de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral

<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos

het erogênea.  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-03 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-03 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-03 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

Prazo para comercial ização 2 anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 1.385.041,55R$                       

NA PRÁTICA 1.385.000,00R$                       

RESUMO DE VALORES

Terreno

Valor j ust o

R$ 1.568.000,00

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Valor justo

R$ 1.568.000,00
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-03 - Anexo 2 1

  
Logradouro Est rada do Mato Alt o Vista int erna

  
Circinvizinhança Logradouro Est rada do Mato Alt oM
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-03 - Anexo 2 2

  
Vist a f rontal Vist a f rontal (salão de festas stand de vendas)

  
Vist a f rontal Vist a int erna (fundações)M
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-03 - Anexo 2 3

  
Vist a int erna (fundações) Vista int erna (fundações)

 
Vista int erna
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-05 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR.   

Com sede na Avenida das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  

inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: RESIDENCIAL ATLÂNTICO (TERRENO),  sit uado na Est rada Oséas Rodrigues Sant a Rit a,  S/ N,  Lagoa,  Cidade de Macaé,  

Est ado do Rio de Janeiro.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  22.918,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 9.145.000,00 

(nove milhões e cent o e quarent a e cinco mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 8.078.000,00 

(oit o milhões e set ent a e oit o mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   

  

M
IN

U
T
A

5529



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-05               3 

ÍNDICE 

1.   INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.   PRINCÍPIOS E RESSALVAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

3.   LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

4.   METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

5.   LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

6.   DOCUMENTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

7.   PLANEJAMENTO URBANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

8.   DESCRIÇÃO DO IMÓVEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

9.   ANÁLISE DA PROPRIEDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

10.  CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

11.  RELAÇÃO DE ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

M
IN

U
T
A

5530



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-05               4 

1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao RESIDENCIAL ATLÂNTICO (TERRENO),  sit uado na Est rada Oséas 

Rodrigues Sant a Rit a,  S/ N,  Lagoa,  Cidade de Macaé,  Est ado do Rio de 

Janeiro.  

Na elaboração deste t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho  de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idas,  quando possível,  

verbalment e por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.  

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do imóvel aval iando,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade que não a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relatório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialmente se houver conhecimento post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a metodologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel é def inido a part ir da apl icação do mét odo 

comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de propriedades semelhant es.   

Primeiramente,  é real izada uma pesquisa,  buscando-se a composição de 

uma amost ra representat iva de dados de mercado de imóveis com 

caract eríst icas,  t anto quant o possível,  similares às do aval iando,  com uso de 

t oda a evidência disponível.  Essa et apa,  que envolve est rut ura e est rat égia 

de pesquisa,  inicia-se pela caract erização e del imit ação do mercado em 

anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou hipót eses 

advindas de experiências adquiridas pelo aval iador sobre a formação do 

valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É adot ado para elementos em ofert a,  t endo em vist a que,  normalment e,  

sof re uma redução de valor para fechament o do negócio ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando em função da local ização.  

LOCAL 

100 Frent e para rodovia  

90 Via principal 

80 Via secundária 

70 Via local 

 

FATOR ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando em função da t opograf ia.  

TOPOGRAFIA 

100 Predominant ement e plano 

90 Aclive/ Decl ive suave 

80 Aclive/ Decl ive moderado 

70 Abaixo do nível ou áreas cort adas por curso d'água 
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FATOR USO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando em função do uso.  

USO 

110 Comercial  consol idado 

100 Residencial 

90 Indust rial 

80 Residencial  popular 

70 Rural 

Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  emprega o valor unit ário que achar convenient e.  

Essa quant ia é mult ipl icada pela área do imóvel avaliando,  chegando-se,  

assim,  ao valor do bem. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser exposta adequadament e ao mercado.  

 

Sendo assim, t rouxemos o result ado a valor presente descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

  

Prazo para comercialização 2 anos

6,40%

Fator para liquidação f orçada 0,883

R$ 8. 077.766,35

R$ 8. 078.000,00

Taxa de desconto a VPL (custo de oport unidade - 

Taxa Selic)

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Valor de liquidação forçada

NA PRÁTICA

M
IN

U
T
A

5536



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-05               10 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da metodologia e 

dos inst rument os ut i l izados. ”  

“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  

O grau de fundamentação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  
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5.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso Acesso  

 

 

Endereço: Est rada Oséas Rodrigues Sant a Rit a,  S/ N,  

Lagoa,  Cidade de Macaé,  Est ado do Rio de 

Janeiro.  

Ocupação: Residencial .  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica e 

t elefonia.  

Transporte público: No entorno,  circulam algumas l inhas de 

ônibus comuns,  que l igam o cent ro de Macaé,  

onde se encont ram l inhas de ônibus 

int ermunicipais,  ao Rio de Janeiro e aos 

municípios vizinhos.  

Comércio: O comércio de at endiment o local cont a com 

loj as no Cent ro da cidade.  

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implant ados.  
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Ensino/ Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º e 2º graus,  públ icos e part iculares,  além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau 

localizadas no Cent ro.  

Principal acesso: Est rada Oséas Rodrigues Sant a Rit a,  acessada 

pela Rodovia Amaral Peixot o.  
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6.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 27.891 

Cartório: 2º Of ício de Macaé.  

Nº de registro: Não informado.  

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018.  

Proprietário: CMDR 11 SPE Empreendiment os Imobil iários 

Lt da.  

Área de terreno: 22.918,00 m² .  

 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izamos a área t ot al do t erreno fornecida pela mat rícula,  vist o que essa 

ext ensão ref let e melhor a realidade visual izada no local e as informações 

necessárias à aval iação.  
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7.  PLANEJAMENTO URBANO 

ZONEAMENTO 

Lei: Lei Complement ar nº 016/ 1999.  

Zona: Zona Residencial  2 (ZR-2).  

Uso permitido: II - Zona Residencial  2,  caract erizada pela 

localização est rat égica ent re os polos de 

empresas de Imboassica e Novo Cavaleiros,  o 

que mot iva a sua dest inação para o uso 

predominantement e residencial ,  por meio do 

adensament o gradat ivo e compat ível à 

inf raest rut ura urbana.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 

2,00.   

Taxa de ocupação: N/ D.  

Gabarito de altura: N/ D.   

  

Mapa do Bairro Imboassica 
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8.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: A propriedade desmembrada de maior porção 

do imóvel denominado Fazenda São José Do 

Mut um t ot al iza uma área de 22.918,00 m² .   

Formato: Regular.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  podemos def ini-

lo como do t ipo f irme.  
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9.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1.  LOCALIZAÇÃO 

O imóvel f ica em um bairro de uso mist o,  mas com vocação residencial ,  de 

Macaé,  no Est ado do Rio de Janeiro.  

O TERRENO cont a com um proj et o habit acional que necessit a passar por 

uma nova aprovação j unt o ao órgão compet ent e da prefeit ura,  estando 

paralisado desde 2012.  É previst a edif icação const it uída por grandes 

condomínios de blocos de apart amentos com at é cinco paviment os,  sem 

elevador,  com sala e dois quart os,  sem dependências,  do t ipo Minha Casa 

Minha Vida (MCMV),  com padrão variando ent re médio e médio-baixo,  

caract erizada pela comercial ização de unidades pront as.   

9.2.  IMÓVEL 

O obj et o dest a avaliação sit ua-se a,  aproximadament e 9 km da Prefeit ura 

Municipal de Macaé e a 195 km do Cent ro do Rio de Janeiro.   

Trat a-se de t erreno passível de incorporação,  dest inado,  principalment e,  a 

proj et os como o MCMV,  inseridos no geomercado da região macaense.    

9.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durant e a pesquisa,  foi possível observar a exist ência de grande número de 

ofert as e o baixo nível de demanda de propriedades da t ipologia em 

quest ão na cidade,  bem como uma estagnação no valor por m² ,  devido à 

at ual crise econômica do país.  Nos próximos anos,  espera-se uma 

recuperação do setor e a normal ização dos valores.  

Pot enciais compradores do TERRENO seriam empreendedores visando à 

implant ação de conj unt os de habit ação dest inados à classe média-baixa,  a 

exemplo dos empreendimentos exist ent es na área,  conforme as 

caract eríst icas do local e as especif icidades da legislação vigent e.  

Para a propriedade aval ianda,  foi desenvolvido um proj et o habit acional 

dest inado à classe média-baixa,  t ipo MCMV,  denominado Condomínio 

Residencial  At lênt ico,  cont emplando a const rução de 480 unidades 

(quant idade aprovada no planej ament o original),  porém sua const rução 

não foi iniciada.  

.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  solicit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 9.145.000,00 (nove milhões e cento e quarent a e cinco mil  reais) e 

o valor de liquidação forçada de R$ 8.078.000,00 (oit o milhões e set ent a e oit o mil  reais) para o RESIDENCIAL ATLÂNTICO (TERRENO),  sit uado na Est rada 

Oséas Rodrigues Sant a Rit a,  S/ N,  Lagoa,  Cidade de Macaé,  Est ado do Rio de Janeiro.  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-05 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 18 (dezoit o) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  19 de j unho de 2018.  
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11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP 20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP 01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-05 ANEXO 1 - COMPARATIVO LOTES

TERRENO TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE (DDD 22)

Estrada Oseas Rodrigues Macaé RJ 22.918,00 Predominantemente plano Residencial Via secundária

1
Rodovia BR-101,  esquina com a RJ-168,  

j unt o ao t revo de Macaé
Macaé RJ 90.000,00 Ofert a Predominant ement e plano Residencial Frent e para rodovia R$ 22.500.000,00 R$ 250,00  Laso Consult .  Imob.  - Mirt es Laso 2106-2711

2
Rodovia BR-101,  esquina com a RJ-168,  

j unt o ao t revo de Macaé
Macaé RJ 20.000,00 Ofert a Predominant ement e plano Residencial Frent e para rodovia R$ 5.000.000,00 R$ 250,00  Laso Consult .  Imob.  - Mirt es Laso 2106-2711

3 Linha Azul,  próximo ao Fórum e ao Hospit al  Municipal Macaé RJ 89.001,80 Ofert a Predominant ement e plano Residencial Via principal R$ 32.000.000,00 R$ 359,54  Laso Consult .  Imob.  - Mirt es Laso 2106-2711

4 Est rada de Imboassica Macaé RJ 8.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  consol idado Via secundária R$ 2.800.000,00 R$ 350,00  Good Imóveis 99218-8531

5 Rodovia Amaral Peixot o,  próximo à Cancela Pret a Macaé RJ 35.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  consol idado Via principal R$ 17.500.000,00 R$ 500,00  Marinho 97401-4034

6 Rodovia Amaral Peixot o,  próximo à Cancela Pret a Macaé RJ 21.330,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  consol idado Via principal R$ 10.665.000,00 R$ 500,00  Gilbert o Cunha Imóveis  2663-0620

7 Est rada de Imboassica Macaé RJ 85.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  consol idado Via secundária R$ 32.300.000,00 R$ 380,00  Concret us de Macaé Const ruções  99965-4543

8 Est rada de Imboassica,  Parque Bel la Vist a Macaé RJ 56.940,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  consol idado Via secundária R$ 23.915.000,00 R$ 420,00  Marinho 97401-4034

9 Lot e 4,  Quadra L,  Polo Indust rial  Cabiúnas Macaé RJ 26.781,23 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via local R$ 8.035.000,00 R$ 300, 02  Cabiúnas Incorporações 2773-1110

10
Est rada de Imboassica (Polo Indust rial  Bel la Vist a 2ª fase),  

próximo ao Parque dos Tubos,  a 1.000 m da rodovia
Macaé RJ 20.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via principal R$ 6.000.000,00 R$ 300,00  Bel la Vist a Ant º Carlos 99905-0106

11
Est rada de Imboassica (Polo Indust rial  Bel la Vist a 2ª fase),  

próximo ao Parque dos Tubos,  a 1.000 m da rodovia
Macaé RJ 10.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via secundária R$ 3.000.000,00 R$ 300,00  Bel la Vist a Ant º Carlos 99905-0106

12 Polo Of f  Shore,  t recho f inal Macaé RJ 10.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  consol idado Via local R$ 3.000.000,00 R$ 300,00  Diego 99825-8424

LOCALUSO
FONTE DE INFORMAÇÃO

Nº ENDEREÇO TOPOGRAFIACIDADE
PREÇO PEDIDO

UF
ÁREA

TIPO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-05 ANEXO 1 - COMPARATIVO LOTES

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA USO TAMANHO

100 100 100

1 100 100 100 292,70% R$ 250,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,19 1,07 R$ 266,96

2 100 100 100 12,73% R$ 250,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,97 0,87 R$ 217,47

3 90 100 100 288,35% R$ 359,54 0,90 1,11 1,00 1,00 1,18 1,18 R$ 425,99

4 80 90 110 65,09% R$ 350,00 0,90 1,25 1,11 0,91 0,88 1,00 R$ 348,70

5 90 90 110 52,72% R$ 500,00 0,90 1,11 1,11 0,91 1,05 1,07 R$ 532,50

6 90 90 110 6,93% R$ 500,00 0,90 1,11 1,11 0,91 0,98 0,99 R$ 496,06

7 80 90 110 270,89% R$ 380,00 0,90 1,25 1,11 0,91 1,18 1,34 R$ 508,69

8 80 90 110 148,45% R$ 420,00 0,90 1,25 1,11 0,91 1,12 1,27 R$ 534,78

9 70 90 100 16,86% R$ 300,02 0,90 1,43 1,11 1,00 1,04 1,49 R$ 445,63

10 90 90 100 12,73% R$ 300,00 0,90 1,11 1,11 1,00 0,97 1,07 R$ 322,18

11 80 90 100 56,37% R$ 300,00 0,90 1,25 1,11 1,00 0,90 1,13 R$ 338,07

12 70 90 110 56,37% R$ 300,00 0,90 1,43 1,11 0,91 0,90 1,17 R$ 351,24

Número de dados 12 Limit e inferior R$ 339,17 Limit e inferior R$ 357,01

Graus de l iberdade 11 Média amost ral R$ 399,02 Média amost ral R$ 399,02

"T" de St udent  80% bicaudal 1,363 Limit e superior R$ 458,88 Limit e superior R$ 441,04

Valor máximo R$ 534,78 AMPLITUDE NO INTERVALO DE CONFIANÇA 21,06%

Valor mínimo R$ 217,47 Valor unit ário adot ado R$ 399,02

Desvio padrão R$ 106,78 Área do lot e (m² ) 22.918,00

Coef icient e de variação 26,76% Valor crít ico 2,03 RESULTADO Valor f inal/ lot e R$ 9.144.806,97

dmax/ s 1,271 permanece Na prát ica/ lot e R$ 9.145.000,00

dmin/ s 1,700 permanece

Prazo para comercial ização 2 anos

6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,883

R$ 8.077.766,35

R$ 8.078.000,00

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - 

Taxa Sel ic)

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

CAMPO DE ARBÍTRIO

Nº
DIFERENÇA 

DE ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO

FATORES FATOR 

TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

ÍNDICES

Valor de liquidação forçada

NA PRÁTICA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-05 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores ut i l izados 

no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações 
feit as pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

correspondent es aos fat ores ut i l izados
2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II
It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

 GRAU III GRAU ATINGIDO:

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a
menos het erogênea.  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-05 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

R$ 9.145.000,00

Valor j ust o do imóvel

Terreno

RESUMO DE VALORES
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-05 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  5/ 6

M
IN

U
T
A

5551



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-05 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA
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Const rução existente no terreno Frente do t erreno 

  
Logradouro Logradouro 
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Logradouro Logradouro 

  
Logradouro Vista do t erreno 
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Vista do t erreno
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-06               1 

LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-06 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR 

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala nº 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  

inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: APARTAMENTOS 404 DO BLOCO 01 E 501 DO BLOCO 04 DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PAINEIRAS,  sit uados na 

Rua Baicuru,  nº 125,  esquina com a Rua August o Vasconcelos,  Região Administ rat iva de Campo Grande,  Cidade e Est ado 

do Rio de Janeiro.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do apart ament o 404 do Bloco 01:  52,00 m²  

Área do apart ament o 501 do Bloco 04:  90,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Imóvel Valor Justo Valor de liquidação Forçada 

Apt o 404 do Bloco 01 R$ 158.000,00 R$ 153.000,00 

 Imóvel Valor Justo Valor de Liquidação Forçada 

Apt o 501 do Bloco 04 R$ 274.000,00 R$ 266.000,00 

TOTAL: R$ 432.000,00 R$ 419.000,00 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es aos  APARTAMENTOS 404 DO BLOCO 01 E  501 DO BLOCO 04 DO 

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PAINEIRAS,  sit uados na Rua Baicuru nº 125,  

esquina com a rua August o Vasconcelos,  Região Administ rat iva de Campo 

Grande,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro.  

Na elaboração dest e t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundament ais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corret os.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas est ão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressupost o da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relat ório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adot adas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulament os próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Cont abil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  

M
IN

U
T
A

5576



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-06               6 

3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e const ant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relat ório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialment e caso haj a conheciment o post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj et o e da f inal idade do Laudo,  adot ou-se a def inição do 

valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ribut os específ icos formadores de 

valor do bem obj et o do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o dest a 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont rat os de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j ust o do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as met odologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a met odologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da apl icação do mét odo 

comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) - 

APARTAMENTOS.  

DEFINIÇÃO 

Esse mét odo def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeirament e,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quant o possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa et apa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caract erização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às caract eríst icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conheciment os adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para element os em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechament o do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

120 Via principal de al t o f luxo e f rent e promocional 

110 Via principal de al t o f luxo 

100 Via Principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR PADRÃO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

PADRÃO 

110 Superior 

100 Normal 

90 Minha Casa Minha Vida 
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Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  ut i l iza o valor unit ário que achar convenient e.  Esse 

valor é mult ipl icado pela área do imóvel aval iando,  chegando-se,  assim,  ao 

valor do bem.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de seis 

meses,  após a propriedade ser expost a adequadament e ao mercado.  

 

Sendo assim,  t rouxemos o result ado a valor present e descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

Prazo para comercialização 0,5 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx.  Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,969

Valor  de liquidação forçada 153. 174, 43R$   

Na prática 153. 000, 00R$   

Prazo para comercialização 0,5  anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx.  Selic) 6, 40%

Fator para liquidação forçada 0,969

Valor  de liquidação forçada 265. 631, 61R$   

Na prática 266. 000, 00R$   

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA AP 501 - BLOCO 4

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA AP 404 - BLOCO 1
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GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundament ação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolviment o da seleção da met odologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis.  ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da met odologia e 

dos inst rument os ut i l izados.  ”  

“ Os graus de fundament ação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor.  ”  

O grau de fundament ação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
IN

U
T
A

5582



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-06               12 

6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pela direit a Acesso pela esquerda 

 

 

 

Endereço: Residencial  Paineiras,  sit uado na Rua Baicuru 

nº 125,  esquina com a Rua August o 

Vasconcelos,  Região Administ rat iva de Campo 

Grande,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro.  

Ocupação: Residencial / Comercial .  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  gás,  água,  esgot os sanit ário e 

pluvial ,  colet a de l ixo,  paviment ação 

asfál t ica,  com duas faixas de rolament o que 

apresent am um moviment o de veículos 

mediano face as caract eríst icas de circulação 

do logradouro.  

Transporte público: Ônibus comuns e especiais circulam pela 

Est rada do Mat o Alt o,  l igando o local a 

variados pont os do bairro,  inclusive à est ação 

ferroviária e ao t erminal rodoviário que fazem 

a conexão com o Cent ro do Rio de Janeiro e 

os municípios vizinhos.  
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Comércio: No ent orno imediat o à propriedade,  exist e um 

pequeno comércio de âmbit o local,  que cont a 

diversos est abeleciment os.  O comércio mais 

sof ist icado é encont rado mais dist ant e,  nos 

shopping cent ers e cent ros comerciais locais.  

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implant ados.  

Ensino/ Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º e 2º graus,  públ icos e part iculares,  além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau.  

 

 

 

 

 

Rede bancária: Exist ent e,  com agências das principais 

inst it uições f inanceiras do país,  local izadas 

nos shopping cent ers e no núcleo comercial 

do bairro,  onde se encont ra a área bancária 

mais import ant e do bairro.  

Principais acessos: Est rada do Mat o Alt o,  Est rada da 

Cachamorra,  Est rada do Mont eiro,  Est rada do 

Mendanha e Avenida Cesário de Melo.  
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 179.590 APARTAMENTO 404,  BLOCO 1 

Cartório: 4º Of ício de Regist o de Imóveis – Capit al /  RJ.  

Nº de registro: Não informado.  

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018.  

Proprietário: CMDR. 

Área de terreno: N/ I.  

Área construída: N/ I.  

MATRÍCULA 19.812 APARTAMENTO 501,  BLOCO 4  

Cartório: 12º Of ício de Regist o de Imóveis – Capit al /  RJ.  

Nº de registro: Não informado.  

Data da certidão: 02 de março de 2018.  

Proprietário: CMDR. 

Área de terreno: N/ I.  

Área construída: N/ I.  

PLANTAS 

Apto 401 – Bloco 1: 52,00 m² .  

Apto 501 – Bloco 4: 90,00 m² .  

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos as áreas privat ivas dos apart ament os def inidas pelo cl ient e 

at ravés dos proj et os fornecidos vist o que essa área é que melhor ref let e a 

real idade visual izada no local e as informações necessárias à aval iação.  
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8.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  

Residencial 

Paineiras: 

Trat a-se de empreendiment o residencial  compost o por oit o 

blocos de apart ament os com cinco paviment os cada e 

cobert ura,  erigidos em alvenaria est rut ural ,  sem elevadores 

com quat ro unidades por andar t ot al izando 178 unidades 

t ipo sala,  2/ 3 quart os.  

Apartamento 

404 do Bloco 1: 

Trat a-se de apart ament o compost o de sala,  t rês quart os,  

banheiro social  e cozinha conj ugada com a área de serviço.  

Não dispõe de vaga de garagem.  

 

Apartamento 

501 do Bloco 4: 

Trat a apart ament o t ipo cobert ura duplex compost o no 1º 

nível de sala,  t rês quart os,  banheiro social  e cozinha 

conj ugada com a área de serviço;  e no nível superior,  

acessível por escada hel icoidal met álica,  de hal l ,  uma suít e 

de quart o e banheiro e t erraço descobert o.  Não dispõe de 

vaga de garagem. 

 

Áreas privativas:  Apart ament o 404:  52,00 m² .  

 Apart ament o 501:  90,00 m² .  

Padrão de 

acabamentos: 

 

O padrão de acabament o é simples t ipo Minha Casa Minha 

Vida,  incluindo:  pisos cerâmicos,  paredes com pint ura sobre 

massa e esquadrias de alumínio e vidro.  

Estado de 

conservação: 

São unidades de 1º locação nunca ocupadas,  encont rando-se 

em bom est ado de conservação.  
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9.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1.  LOCALIZAÇÃO 

Campo Grande é um bairro comercial/ residencial  da Zona Oest e da Cidade 

do Rio de Janeiro,  onde predomina a classe socioeconômica de níveis baixo 

a médio-baixo.  Passa por processo de desmembrament o,  pois áreas 

hist oricament e import ant es que o compunham foram se t ornando bairros 

próprios,  como é o caso de Senador Vasconcelos,  Magarça,  Campinho,  Rio da 

Prat a e out ros.  

No ent orno mais imediat o,  além de residências unifamil iares mais ant igas e 

isoladas,  dest acam-se empreendiment os habit acionais mais recent es,  

basicament e de t rês t ipos principais.  O primeiro é const it uído por grandes 

condomínios de blocos de apart ament os com at é cinco paviment os,  sem 

elevador e com unidades do t ipo sala e dois quart os,  sem dependências do 

t ipo Minha Casa Minha Vida (MCMV).  O segundo,  com t ipologia de 

condomínio fechado,  apresent a inf raest rut ura de lazer,  com casas de um e 

dois paviment os,  geminadas ou não,  com padrão variando de médio a 

médio-baixo,  caract erizado pela comercial ização de unidades pront as.  O 

t erceiro compreende lot eament os com lot es de t amanhos diversos,  onde são 

const ruídas individualment e casas que variam desde o padrão baixo,  em 

empreendiment os sem maior inf raest rut ura,  at é o padrão médio,  em 

empreendiment os com maior inf raest rut ura e t errenos maiores,  agregando 

maior valor f inal  à propriedade.  

No ent orno mais abrangent e,  encont ramos ocupação mais vert ical izada,  

posicionada j á mais próximo ao cent ro de Campo Grande,  com prédios 

residenciais e comerciais,  alguns hipermercados e shopping cent ers (Passeio 

Shopping,  Park Shopping e West  Shopping).   

9.2.  IMÓVEL 

O obj et o dest a avaliação sit ua-se a,  aproximadament e,  1.500 m da Est ação 

Ferroviária de Campo Grande e do núcleo comercial  mais import ant e do 

bairro.  Dist a,  ainda,  em t orno de 5 km da Avenida Brasil  e 45 km do Cent ro 

do Rio de Janeiro.  

São apart ament os de padrão simples int egrant es do empreendiment o 

Residencial  Paineiras do t ipo Minha Casa Minha Vida (MCMV inserido no 

geomercado da região de Campo Grande,  Zona Oest e do Rio de Janeiro).   

9.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durant e a pesquisa,  foi possível observar a exist ência de grande número de 

unidades em ofert a e o baixo nível de demanda de propriedades dessa 

t ipologia na região,  bem como uma est agnação no valor por m² ,  devido à 

at ual crise econômica do país.  Nos próximos anos,  espera-se uma 

recuperação do set or e a normal ização dos valores.  

Pot enciais compradores dos apart ament os seriam invest idores visando o 

mercado de locação ou compradores int egrant es do mercado da primeira 

habit ação.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi avaliado o obj et o do present e Laudo,  solicit ado por CMDR ,  na dat a-base de 1 de JUNHO DE 2018.  De acordo com os procediment os t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram os seguint es result ados para os APARTAMENTOS 404 DO BLOCO 01 E 501 DO BLOCO 04 

DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PAINEIRAS,  sit uado na Rua Baicuru nº 125,  esquina com a rua August o Vasconcelos,  Região Administ rat iva de Campo 

Grande,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro:  

RESUMO DE VALORES 

Imóvel Valor Justo Valor de liquidação Forçada 

Apt o 404 do Bloco 01 R$ 158.000,00 R$ 153.000,00 

Apt o 501 do Bloco 04 R$ 274.000,00 R$ 266.000,00 

TOTAL: R$ 432.000,00 R$ 419.000,00 

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-06 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (document o elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 18 (dezoit o) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo represent ada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  

 

 

Vice-President e Proj et os 
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11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP 20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP 01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-06 ANEXO 1 - COMPARATIVO APARTº

PRIVATIVA (MÉDIA)  TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 71,00 MCMV 5 60 A

1 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 90,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 230.000,00 R$ 2.555,56 Tradicy Taunay (021) 2018-2128

2 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 53,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 180.000,00 R$ 3.396,23 Cid Americano (021) 2686-1784

3 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 42,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 140.000,00 R$ 3.333,33 Remax Imobil iaria (021)3579-6578

4 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 42,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 160.000,00 R$ 3.809,52 Vip Imoveis (021) 3496-1990

5 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 42,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 179.000,00 R$ 4.261,90 Leandro Lagden (021) 97151-0390

6 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 53,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 195.000,00 R$ 3.679,25 Vip Imoveis (021) 3496-1990

7 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 42,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 190.000,00 R$ 4.523,81 Marcos Cezar (21) 3186-9595

8 Rua Baicurus 125 Campo Grande Rio de Janeiro RJ 90,00 Ofert a MCMV 5 60 B R$ 235.000,00 R$ 2.611,11 Cid Americano (021) 2686-1784

TIPO PADRÃO
IDADE 

APARENTE
VIDA 
ÚTIL

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADE UF

ÁREAS
Nº ENDEREÇO BAIRRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  1/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-06 ANEXO 1 - COMPARATIVO APARTº

LOCAL (Vap) PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO I/ C

1.627,73 90

1 1.627,73 90 26,76% R$ 2.555,56 0,90 1,00 1,00 1,06 1,00 0,96 R$ 2.448,31

2 1.627,73 90 25,35% R$ 3.396,23 0,90 1,00 1,00 0,93 1,00 0,84 R$ 2.850,27

3 1.627,73 90 40,85% R$ 3.333,33 0,90 1,00 1,00 0,94 1,00 0,85 R$ 2.818,46

4 1.627,73 90 40,85% R$ 3.809,52 0,90 1,00 1,00 0,94 1,00 0,85 R$ 3.221,10

5 1.627,73 90 40,85% R$ 4.261,90 0,90 1,00 1,00 0,94 1,00 0,85 R$ 3.603,60

6 1.627,73 90 25,35% R$ 3.679,25 0,90 1,00 1,00 0,93 1,00 0,84 R$ 3.087,79

7 1.627,73 90 40,85% R$ 4.523,81 0,90 1,00 1,00 0,94 1,00 0,85 R$ 3.825,05

8 1.627,73 90 26,76% R$ 2.611,11 0,90 1,00 1,00 1,06 1,00 0,96 R$ 2.501,53

Número de dados 8 Limit e inferior R$ 2.587,84 Limit e inferior R$ 2.798,41

Graus de Liberdade 7 Média amost ral R$ 3.044,51 Média amost ral R$ 3.044,51

"t " de St udent  80% bicaudal 1,415 Limit e superior R$ 3.501,19 Limit e superior R$ 3.290,62

Valor máximo R$ 3.825,05

Valor mínimo R$ 2.448,31 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 16,17%

Desvio-padrão R$ 491,94 Valor unit ário adot ado R$ 3.044,51

Coef icient e de variação 16,16% Área equivalent e 90,00                                           

Valor Crít ico 1,86 RESULTADO Valor f inal R$ 274.006,27

dmax /  s 1,587 permanece Na prát ica R$ 274.000,00

dmin /  s 1,212 permanece

Valor unit ário adot ado R$ 3.044,51

Área equivalent e 52,00                                           

Valor f inal R$ 158.314,73

Na prát ica R$ 158.000,00

VALOR UNITÁRIO
FATORES

FATOR TOTAL VALOR HOMOGENEIZADO

VALOR ADOTADO APTO 404

ÍNDICES
DIFERENÇA ÁREA

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS CAMPO ARBÍTRIO

Nº

TESTE CHAUVENET

INTERVALO DE CONFIANÇA

VALOR ADOTADO APTO 501

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  2/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-06 ANEXO 1 - GRAUS APARTº

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e caract eríst icas 
observadas pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 
fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens Obrigatórios
It ens 2 e 4,  no Grau III,  com os demais no 

mínimo no Grau II
It ens 2 e 4,  no mínimo no Grau II,  os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

* A ampl it ude do int ervalo de conf iabil idade é de: 3501,19117317675

 GRAU III GRAU ATINGIDO:

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

* No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível  de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável  que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos het erogênea. 

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  3/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-06 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  4/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-06 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  5/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-06 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

Valor  justo - Apartamento 404 - Bloco 1 R$ 158.000,00

Valor  justo - Apartamento 501 - Bloco 4 R$ 274.000,00

Prazo para comercial ização 0,5 anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,969

Valor de liquidação forçada 153.174,43R$      

Na prática 153.000,00R$      

Prazo para comercial ização 0,5  anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,969

Valor de liquidação forçada 265.631,61R$      

Na prática 266.000,00R$      

RESUMO DE VALORES

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA AP 501 - BLOCO 4

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA AP 404 - BLOCO 1

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  6/ 6
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Logradouro Rua Baicuru 

 
 Vist a int erna do apart ament o 411, Bloco 1
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Vist a int erna do apart ament o 411,  Bloco 1 

 
 Vist a int erna do apart ament o 411, Bloco 1
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Vist a int erna do apart ament o 411, Bloco 1 Vist a int erna do apart ament o 411, Bloco 1
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Corredor de circulação Bloco 4 

Bloco 4

  
Área de lazer - Piscina e Churrasqueira Área de lazer - Piscina
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Circunvizinhança Logradouro Rua Baicuru

  
Circunvizinhança Ent rada Residencial PaineirasM
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Vist a int erna geral Vist a int erna geral

 

 
Ent rada do Bloco 1 

Bloco 1
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Corredor de circulação Bloco 1 

 
 Ent rada do apart ament o 411, Bloco 1
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário

A
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-07 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR. 

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: IMÓVEL RESIDENCIAL local izado na Avenida das Américas,  nº 487,  Bloco 2.000,  Apart ament o 208,  Barra da Tij uca,  

Cidade e Est ado do Rio do Janeiro.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do apart amento:  77,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 508.000,00 

(quinhent os e oit o mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 480.000,00 

(quat rocent os e oit enta mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t ribut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro do Rio de Janeiro,  Cidade e Estado do Rio 

de Janeiro,  inscrit a no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao 

cl ient e as conclusões referent es ao IMÓVEL RESIDENCIAL local izado na 

Avenida das Américas,  nº 487,  Bloco 2.000,  Apart ament o 208,  Barra da 

Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio do Janeiro.  

Na elaboração deste t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 AMILCAR DE CASTRO 
Diret or 
Bacharel em Direit o 

 ANA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA 
Sócia e Conselheira 
Engenheira Civi l  (CREA/ RJ 1991103043) 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON 
Diret ora  
Cont adora (CRC/ 1SP-143169/ O-4) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 

 RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO  
President e 
Pós-Graduada em Direit o (OAB/ RJ 109.393) 

 SERGIO FREITAS DE SOUZA 
Diret or  
Economist a (CORECON/ RJ 23521-0)  

 

M
IN

U
T
A

5620



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-07               5 

2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm interesse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

dil igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume tot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.  

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do imóvel aval iando,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade que não a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relatório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialmente caso haj a conhecimento post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a metodologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeiramente,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quanto possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa etapa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caracterização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.   
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para elementos em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechamento do negócio que 

varia de 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (VR) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do índice f iscal Valor Residencial  (VR),  da Prefeit ura 

Municipal do Rio de Janeiro (PMRJ).  

Obs. :  Foi ut i l izado o serviço de consult a aos índices f iscais dos logradouros 

do Município do Rio de Janeiro,  e foram at ribuídos t rechos dos locais pela 

PMRJ,  para f ins de cobrança de IPTU. Esses parâmet ros constam da Planta 

Genérica de Valores,  aprovada em lei,  e são adotados no cálculo do valor 

venal dos imóveis,  com a mesma f inalidade.  

 

FATOR PADRÃO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do padrão.  

PADRÃO 

110 Superior 

100 Normal 

90 Inferior 

FATOR ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%; ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%. 

Sendo:   

s = área do element o de pesquisa 

S = área do imóvel aval iando 
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

 Prazo para Comercialização  1,00 ano 

 Taxa de descont o A VPL 
(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic)  

6,40%

 Fat or para l iquidação forçada  0,94

 Valor de l iquidação forçada  R$477.443,61 

 Na prát ica  R$480.000,00 

 Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de um ano,  

após a propriedade ser exposta adequadament e ao mercado.  

 

 

 

 

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da metodologia e 

dos inst rument os ut i l izados. ”  

“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  
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5.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

Acesso pela esquerda Acesso pela direit a

 

Endereço: Avenida das Américas,  nº 487,  Bloco 2.000,  

Apart ament o 208,  Barra da Tij uca,  Cidade e 

Est ado do Rio do Janeiro.  

Ocupação: O imóvel aval iando sit ua-se em uma zona 

residencial .  

Infraestrutura: A Barra da Tij uca é ext ensa e de composição 

demográf ica variada.  Há residências de 

classes média,  média-alt a e al t a — essa 

últ ima represent ada por condomínios de 

elevadíssimo padrão.   

O bairro t em um alt o índice de 

desenvolviment o humano IDH (acima de 0,9),  

disponibil iza i luminação públ ica,  energia 

elét rica,  t elefonia,  gás de rua,  água,  esgotos 

sanit ário e pluvial ,  colet a de l ixo e 

paviment ação em asfalt o.  

Comércio: O comércio local é bast ant e diversif icado,  

cont ando com diversos shoppings cent ers 

(Barra Shopping,  Via Parque e Barra Garden),  

vários hipermercados e múlt iplos 

est abeleciment os comerciais.  
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Transporte público: O local benef icia-se de l inhas regulares de 

ônibus (comuns e especiais) e Bus Rapid 

Transi t  (BRT),  que se t ornou um dos 

principais t ransport es públ icos do Rio de 

Janeiro.  Essa últ ima modal idade é int erl igada 

ao met rô,  o que melhora o acesso a out ros 

pont os da cidade e diminui o t empo de 

deslocamento.  

Recreação: Na Avenida Olegário Maciel  encont ram-se 

vários bares e rest aurant es.  Além disso,  há 

ent ret eniment o t ambém na orla marít ima,  na 

lagoa,  em vários clubes e parques da região.  

 

Ensino /  Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º,  2º e 3º graus e polos de faculdades 

part iculares.  

Principais acessos: A Avenida do Pepê (cont inuação da Avenida 

Lúcio Cost a) e a Avenida Minist ro Ivan Lins 

(cont inuação da Avenida Armando Lombardi).  

A propriedade dist a,  aproximadament e,  3 km 

do Barra Shopping.   
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6.  CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

Ocupação: Alt a.  

Nível socioeconômico: Alt a.  

Uso predominante: Residencial  mult ifamil iar/ unifamil iar.  

Bairro: A Barra da Tij uca é uma área nobre do Rio de 

Janeiro.  Tem como bairros vizinhos 

It anhangá,  Camorim,  São Conrado,  

Jacarepaguá,  Recreio dos Bandeirant es,  

Curicica e Joá,  habit ados por população de 

classe média-alt a carioca.   

At ualment e,  concent ra grande part e da rede 

de gast ronomia,  hot elaria e ent ret enimento 

da capit al  est adual,  apresent ando um rápido 

cresciment o em obras de inf raest rut ura para 

modernização do bairro inclusive com a 

ext ensão do Met rô,  por meio da Linha 4.   
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7.  DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 

MATRÍCULA 

Nº de registro: 276.723.  

Dara da certidão: 06 de out ubro de 2003.  

Proprietário: VANDERBILT EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Área construída: N/ I.  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área privat iva do apart  conforme informações obt idas na 

inspeção,  disponibil izada pela rede hot eleira que administ ra o 

empreendiment o,  vist o que ela ref let e a real idade visualizada no local e as 

informações necessárias à aval iação.  

 

 

INFORMAÇÕES OBTIDAS EM INSPEÇÃO 

Área privativa: 77,00 m² .  
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ZONEAMENTO 

Lei: Lei nº 4.855,  de 09 de j unho de 2008.  

Zona: Zona Especial 5 (ZE 5).  

Subzona: A-1.  

Usos permitidos: Residencial e comercial.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 

1,75.  

Taxa de ocupação: 50%. 

Gabarito de altura: n/ d.  

  

Mapa de zoneamento 
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8.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  

Características 

construtivas: 

O edif ício Paradiso Al l  suít es é um 

empreendiment o do t ipo apart  hot el com 

serviços,  sendo operado pela rede hot eleira 

Promenade,  sob o nome Promenede Paradiso.  

É at endido por uma complet a área de lazer,  

com uma piscina de bom port e,  sauna,  j ardins 

e salas para eventos com t oda a 

inf raest rut ura.  Possui fácil  acesso ao met rô e 

ao BRT e oferece serviço de balsa at é a praia.  

Características 

construtivas: 

Apart ament o t ipo suít e dupla dividido em 

sala,  duas suít es cozinha e duas varandas.   

Área privativa: 77,00 m² .  

Principais 

acabamentos: 

 

 

 

 

 Áreas molhadas:  

o Pisos cerâmicos;  

o Paredes com azulej os e det alhes em 

past i lha;  

o Tet o rebaixado em gesso com pint ura 

sobre massa.  

 Sala e suít es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pisos cerâmicos na sala e laminado 

nas suít es;  

o Paredes com pint ura sobre massa;  

o Tet o rebaixado em gesso com pint ura 

sobre massa.  

 Varandas:  

o Pisos em pedra São Tomé 

impermeabil izados;  

o Paredes com pint ura sobre massa;  

o Tet o com forro de lambri de madeira 

na varanda f ront al e beiral com t elha 

cerâmica na lat eral.  

Conservação: A unidade se encont ra em bom estado de 

conservação.  
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9.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1.  LOCALIZAÇÃO 

O imóvel residencial f ica local izado no t recho inicial da Barra da Tij uca,  a 

duas quadras da Praia do Pepê,  com fácil  acesso pela própria Av.  das 

Américas,  Avenida Minist ro Ivan Lins,  Av.  Lúcio Cost a e out ras import ant es 

vias da região.   

9.2.  IMÓVEL 

O obj eto dest e est udo é um apart ament o t ipo apart  hot el com dupla suít e 

propiciando a inclusão no pool  hot eleiro como duas unidades:  uma suít e 

simples com quart o e banheiro e a out ra como uma suít e com sala,  quart o,  

cozinha e banheiro.  O mobil iário não est á incluído na nossa avaliação.  

9.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade est á sit uada na Barra da Tij uca,  com boa localização.  Fica em 

um dos pont os mais valorizados da Zona Oest e da Cidade do Rio de Janeiro,  

além de estar próxima à praia e à maior concent ração de shoppings cent ers 

e supermercados do município.  

Foram encont rados diversos element os amost rais semelhantes para a 

det erminação do valor j ust o do obj et o.   

O at ual panorama econômico do país result a em um moment o de mercado 

desaquecido e uma condição de demanda baixa.  

O moment o de mercado encont ra-se,  com muit os element os em ofert a e 

pouca demanda,  result ando em baixa l iquidez para o imóvel aval iando.  

Ressalt amos t ambém o momento do mercado hoteleiro do Rio de Janeiro,  

operando com baixas t axas de ocupação.  

Espera-se uma melhora na economia de maneira geral e,  em part icular,  do 

mercado hoteleiro do Rio de Janeiro,  apont ando para uma perspect iva de 

reaqueciment o do mercado imobil iário da região.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  solicit ado pelo CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procediment os t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram para o IMÓVEL RESIDENCIAL local izado na Avenida das Américas,  nº 487,  Bloco 2.000,  

Apart ament o 208,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio do Janeiro,  o valor justo de R$ 508.000,00 (quinhent os e oit o mil  reais) e o valor de liquidação 

forçada de R$ 480.000,00 (quat rocent os e oit ent a mil  reais).  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-07 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 18 (dezoit o) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  08 de agost o de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMILCAR DE CASTRO PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 

Diret or Proj et os 

M
IN

U
T
A

5633



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-07               18 

11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  
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3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
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Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP:  01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-07 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

CONSTRUÍDA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Avenida  das Americas 487 Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 77,00 3455,67 Normal 2 Vagas 

1 Avenida das Américas 487 Barra da Tij uca Rio de Janeiro RJ 77,00 Ofert a 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 550.000,00 R$ 7.142,86 Agent  Gold  (21)3627-7080 

2 Avenida das Américas 7897 Barra da Tij uca Rio de Janeiro RJ 74,00 Ofert a 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 500.000,00 R$ 6.756,76 Só Flat s  (21)3092-0847 

3 Avenida das Américas 487 Barra da Tij uca Rio de Janeiro RJ 73,00 Ofert a 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 600.000,00 R$ 8.219,18 Evolut ion Imoveis  (21)34189-9899 

4 Avenida das Américas 487 Barra da Tij uca Rio de Janeiro RJ 74,00 Ofert a 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 535.000,00 R$ 7.229,73 Real Up  (21)2274-8888 

5 Avenida das Américas 487 Barra da Tij uca Rio de Janeiro RJ 77,00 Ofert a 3455,67 Superior 2 Vagas R$ 560.000,00 R$ 7.272,73 Ant onio Lucena Filho  (21)2242-3380 

6 Avenida das Américas 487 Barra da Tij uca Rio de Janeiro RJ 77,00 Ofert a 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 684.500,00 R$ 8.889,61 Frederico Carneiro Campos  (21)98375-0553 

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
UF

ÁREA
TIPO VR PADRÃO VAGASCIDADENº ENDEREÇO BAIRRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  1/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-07 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

VR PADRÃO OFERTA VR PADRÃO ÁREA

3455,67 100

1 3455,67 100 0,00% R$ 7.142,86 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 R$ 6.428,57

2 3455,67 100 3,90% R$ 6.756,76 0,90 1,00 1,00 0,99 0,89 R$ 6.020,96

3 3455,67 100 5,19% R$ 8.219,18 0,90 1,00 1,00 0,99 0,89 R$ 7.299,26

4 3455,67 110 3,90% R$ 7.229,73 0,90 1,00 0,91 0,99 0,81 R$ 5.856,76

5 3455,67 110 0,00% R$ 7.272,73 0,90 1,00 0,91 1,00 0,82 R$ 5.950,41

6 3455,67 100 0,00% R$ 8.889,61 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 R$ 8.000,65

Número de dados 6 Limit e inferior R$ 5.603,85 Limit e inferior R$ 6.068,18

Graus de l iberdade 5 Média amost ral R$ 6.592,77 Média amost ral R$ 6.592,77

"T" de St udent  80% bicaudal 1,476 Limit e superior R$ 7.581,68 Limit e superior R$ 7.117,36

Valor máximo R$ 8.000,65

Valor mínimo R$ 5.856,76 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 15,91%

Desvio padrão R$ 870,58 Valor unit ário adot ado R$ 6.592,77

Coef icient e de variação 13,21% Área 77,00

Valor crít ico 1,73 RESULTADO Valor f inal R$ 507.643,24

dmax/ s 1,62 permanece Na prát ica R$ 508.000,00

dmin/ s 0,85 permanece

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES
FATOR TOTAL VALOR HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

DIFERENÇA ÁREA VALOR UNITÁRIONº
ÍNDICES

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  2/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-07 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados

Complet a quant o aos fat ores ut i l izados 

no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 

t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações 

feit as pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações relat ivas a 

t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados

Apresent ação de informações relat ivas a 

t odas as caract eríst icas dos dados 

correspondent es aos fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II

It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 

de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral

<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a amost ra

sej a menos het erogênea.  

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  3/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-07 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

 Prazo para Comercialização 1,00 ano

Taxa de descont o A VPL

(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 
6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,94

Valor de l iquidação forçada

Na prát ica

(quatrocentos e oitenta mil reais)

R$ 477.443,61

R$ 480.000,00

RESUMO DE VALORES

VALOR JUSTO

R$ 508.000,00

(quinhent os e oit o mil  reais)

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  4/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-07 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  5/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-07 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  6/ 6
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Ent rada na Avenida das Américas Piscinas

  

Salão do hot el Recepção do hot elM
IN

U
T
A

5643



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-07 - Anexo 2 2

  

Áreas comuns Hal l de elevedores

  

Recepção do pool hot eleiro Vist a das áreas comunsM
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Vist a da fachada Acesso à unidade
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Quart o e varanda 

 

 Banheiro
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Cozinha 

 

 Banheiro

 

Circulação do andar
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 

B
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-08 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR CORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravante denominada CMDR.   

Sociedade anônima fechada,  com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e 

Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: RESIDENCIAL SERRANO (TERRENO),  sit uado na Est rada Oséas Rodrigues Sant a Rit a,  S/ N,  Lagoa,  Cidade de Macaé,  Est ado 

do Rio de Janeiro.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de recuperação 

j udicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  20.735,00 m²  

 
 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 8.005.000,00 

(oit o milhões e cinco mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 7.071.000,00 

(set e milhões e set ent a e um mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao RESIDENCIAL SERRANO: TERRENO, sit uado na Est rada Oséas 

Rodrigues Sant a Rit a,  s/ n,  Lagoa,  Cidade de Macaé,  Estado do Rio de 

Janeiro.  

Na elaboração deste t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens 

envolvidos ou na operação,  bem como não há qualquer out ra 

circunst ância relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as análises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões apresent adas.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém, a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Contábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e esse t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não está expressando opinião 

sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nesse Relatório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Sol icit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  esse Relat ório 

não deverá ser publicado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As anál ises e as conclusões cont idas nesse Relatório baseiam-se em 

diversas premissas,  real izadas na present e data,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nesse Relat ório,  

especialmente caso haj a conhecimento post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a metodologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da apl icação do método 

comparat ivo diret o para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeiramente,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quanto possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa etapa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caracterização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagamento,  et c. ),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades 

de medida.  

VARIÁVEL INDEPENDENTE 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para elementos em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechamento do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ l iquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

100 Frent e para rodovia  

90 Via principal 

80 Via secundária 

70 Via local 

 

FATOR ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

TOPOGRAFIA 

100 Predominant ement e plano 

90 Aclive/ declive suave 

80 Aclive/ declive moderado 

70 Abaixo do nível ou áreas cort adas por curso d'água 
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FATOR USO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

USO 

110 Comercial  consol idado 

100 Residencial 

90 Indust rial  

80 Residencial  popular 

70 Rural  

Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  ut i l iza o valor unit ário que achar convenient e.  Esse 

valor é mult ipl icado pela área do imóvel aval iando,  chegando-se,  assim,  ao 

valor do bem.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser exposta adequadament e ao mercado.  

 

Sendo assim, t rouxemos o result ado a valor presente descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão:  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho aval iat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência 

alcançada na colet a de dados (quant idade,  qual idade e natureza),  da 

met odologia e dos inst rument os ut i l izados.”  

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

7.071.367,28R$         

7 .071.000,00R$         

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

NA PRÁTICA
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“ Os graus de fundament ação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  

O grau de fundamentação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  
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5.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso Acesso  

 

 

Endereço: Est rada Oséas Rodrigues Sant a Rit a,  S/ N,  

Lagoa,  Cidade de Macaé,  Est ado do Rio de 

Janeiro.  

Ocupação: Residencial .  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia.  

Transporte público: No entorno,  circulam algumas l inhas de 

ônibus comuns l igando o cent ro de Macaé,  

onde encont ram-se l inhas de ônibus 

int ermunicipais,  ao Rio de Janeiro e aos 

municípios vizinhos.  
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Comércio: O comércio de at endiment o local cont a com 

as principais loj as no Cent ro de Macaé.  

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implant ados.  

Ensino/ Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º e 2º graus,  públ icos e part iculares,  além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau 

localizadas no Cent ro de Macaé.  

Principais acessos: Est rada Oséas Rodrigues Sant a Rit a é acessada 

pela Rodovia Amaral Peixot o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M
IN
U
T
A

5674



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-08               13 

6.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 27.889 

Cartório: 2º Of ício de Macaé.  

Nº de registro: Não informado.  

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018.  

Proprietário: CMDR 13 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. 

Área de terreno: 20.735,00 m² .  

 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área t ot al do t erreno fornecida pela mat rícula,  vist o que essa 

área é a que melhor ref let e a real idade visual izada no local e as 

informações necessárias à aval iação.  
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7.  PLANEJAMENTO URBANO 

ZONEAMENTO 

Lei: Lei Complement ar nº 016/ 1999.  

Zona: Zona Residencial  2 (ZR-2).  

Usos permitidos: II - Zona Residencial  2:  caract erizada pela 

localização est rat égica ent re os polos de 

empresas de Imboassica e do Novo Cavaleiros,  

o que mot iva a sua dest inação para o uso 

predominantement e residencial ,  at ravés do 

adensament o gradat ivo e compat ível à 

inf raest rut ura urbana.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 2,00.  

Taxa de ocupação: N/ D.  

Gabarito de altura: N/ D.   

  

Mapa do Bairro Imboassica 
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8.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: A propriedade foi desmembrada de maior 

porção do imóvel denominado “ FAZENDA SÃO 

JOSÉ DO MUTUM” ,  t ot al izando uma área t ot al  

de 20.735,00 m² .   

Formato: Regular.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  podemos def ini-

lo como do t ipo f irme.  
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9.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1.  LOCALIZAÇÃO 

O imóvel f ica em um bairro de uso misto,  porém com vocação residencial,  

na Cidade de Macaé,  no Est ado do Rio de Janeiro.  

O t erreno cont a com um proj et o de cunho habit acional popular paral isado 

desde 2012 e que necessit a passar por uma nova aprovação do órgão 

compet ent e da prefeit ura de Macaé.  Edif icação const it uída por grandes 

condomínios de blocos de apart ament os com at é 5 paviment os,  sem 

elevador e com unidades do t ipo sala e dois quart os,  sem dependências,  do 

t ipo Minha Casa Minha Vida (MCMV),  com padrão variando de médio a médio-

baixo,  caracterizado pela comercial ização de unidades pront as.   

9.2.  IMÓVEL 

O obj eto dest a avaliação sit ua-se a,  aproximadament e,  9 km da Prefeit ura 

Municipal de Macaé e a 195 km do Cent ro do Rio de Janeiro.   

Trat a-se de t erreno passível de incorporação,  dest inado principalment e a 

proj et os do t ipo MCMV inserido no geomercado da região de Macaé.    

9.3.  POSIÇÃO PERANTE AO MERCADO 

Durant e a pesquisa,  foi possível observar a exist ência de um grande 

número de ofert as e o baixo nível de demanda de propriedades dessa 

t ipologia na região,  bem como uma est agnação no valor por m² ,  devido à 

at ual crise econômica do país.  Nos próximos anos,  espera-se uma 

recuperação do setor e a normal ização dos valores.  

Pot enciais compradores do RESIDENCIAL SERRANO: TERRENO seriam 

empreendedores visando à implantação de conj unt os de habit ação 

dest inados à classe média baixa,  a exemplo da t ipologia dos 

empreendiment os exist ent es na área,  considerando-se as caract eríst icas 

do local e as especif icidades da legislação vigent e.  

Para esse t erreno,  foi desenvolvido um proj et o habit acional dest inado à 

classe média baixa,  t ipo MCMV,  denominado Condomínio Residencial 

Serrano,  cont emplando a const rução de 400 unidades (aprovados no 

proj et o original),  porém sua const rução não foi iniciada.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  solicit ado por CMDR,  na dat a-base de 1 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e após 

procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 8.005.000,00 (oit o milhões e cinco mil reais) e o valor de liquidação 

forçada de R$ 7.071.000,00 (set e milhões e set ent a e um mil  reais) para o RESIDENCIAL SERRANO: TERRENO,  sit uado na Est rada Oséas Rodrigues Sant a Rit a,  

s/ n,  Lagoa,  Cidade de Macaé,  Est ado do Rio de Janeiro.  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-08 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 18 (dezoit o) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  19 de j unho de 2018.  
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11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP 20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP 01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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TERRENO  TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE (DDD 22)

Estrada Oseas Rodrigues Macaé RJ 20.735,00 Predominantemente plano Residencial Via secundária

1 Rodovia BR 101 esq.  RJ 168,  j unt o ao t revo de Macaé Macaé RJ 90.000,00 Ofert a Predominant ement e plano Residencial
Frent e para 

rodovia
R$ 22.500.000,00 R$ 250,00 

 Laso Consult . Imob. -Mirt es 
Laso 

2106-2711

2 Rodovia BR 101 esq.  RJ 168,  j unt o ao t revo de Macaé Macaé RJ 20.000,00 Ofert a Predominant ement e plano Residencial
Frent e para 

rodovia
R$ 5.000.000,00 R$ 250,00 

 Laso Consult . Imob. -Mirt es 
Laso 

2106-2711

3 Linha Azul prox Forum e Hospit al  municipal Macaé RJ 89.001,80 Ofert a Predominant ement e plano Residencial Via principal R$ 32.000.000,00 R$ 359,54 
 Laso Consult . Imob. -Mirt es 

Laso 
2106-2711

4 Est rada de Imboassica Macaé RJ 8.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  Via secundária R$ 2.800.000,00 R$ 350,00  Good Imóveis 99218-8531

5 Rodovia Amaral Peixot o prox Cancela Pret a Macaé RJ 35.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave
Comercial  

consol idado
Via principal R$ 17.500.000,00 R$ 500,00  Marinho 97401-4034

6 Rodovia Amaral Peixot o prox Cancela Pret a Macaé RJ 21.330,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Comercial  Via principal R$ 10.665.000,00 R$ 500,00  Gilbert o Cunha Imoveis  2663-0620

7 Est rada de Imboassica Macaé RJ 85.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave
Comercial  

consol idado
Via secundária R$ 32.300.000,00 R$ 380,00 

 Concret us De Macaé 
Const ruções 

 99965-4543

8 Est rada de Imboassica Parque Bel la Vist a Macaé RJ 56.940,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave
Comercial  

consol idado
Via secundária R$ 23.915.000,00 R$ 420,00  Marinho 97401-4034

9 Lot e4 Quadra L-Polo Indl Cabiunas Macaé RJ 26.781,23 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via local R$ 8.035.000,00 R$ 300,02  Cabiunas Incorporações 2773-1110

10
Est rada de Imboassica ( Polo indust rial  Bel la Vist a 2ª 
fase)Prox Parque dos Tubos a 1000  da Rodovia

Macaé RJ 20.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via principal R$ 6.000.000,00 R$ 300,00  Bel la Vist a Ant º Carlos 99905-0106

11
Est rada de Imboassica ( Polo indust rial  Bel la Vist a 2ª 
fase)Prox Parque dos Tubos a 1000  da Rodovia

Macaé RJ 10.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave Residencial Via secundária R$ 3.000.000,00 R$ 300,00  Bel la Vist a Ant º Carlos 99905-0106

12 Polo Of f  Shore t recho f inal Macaé RJ 10.000,00 Ofert a Acl ive/ Decl ive suave
Comercial  

consol idado
Via local R$ 3.000.000,00 R$ 300,00  Diego 99825-8424

FONTE DE INFORMAÇÃO
Nº ENDEREÇO TOPOGRAFIACIDADE

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREA
TIPO LOCALUSO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  1/ 7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-08 ANEXO 1 - COMPARATIVO LOTES

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA USO TAMANHO

100 100 100

1 100 100 100 334,05% R$ 250,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 1,08 R$ 270,32

2 100 100 100 3,54% R$ 250,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,99 0,89 R$ 222,98

3 90 100 100 329,23% R$ 359,54 0,90 1,11 1,00 1,00 1,20 1,20 R$ 431,36

4 80 90 120 61,42% R$ 350,00 0,90 1,25 1,11 0,83 0,89 0,92 R$ 323,66

5 90 90 120 68,80% R$ 500,00 0,90 1,11 1,11 0,83 1,07 0,99 R$ 494,27

6 90 90 120 2,87% R$ 500,00 0,90 1,11 1,11 0,83 1,01 0,93 R$ 466,25

7 80 90 120 309,93% R$ 380,00 0,90 1,25 1,11 0,83 1,19 1,24 R$ 472,17

8 80 90 120 174,61% R$ 420,00 0,90 1,25 1,11 0,83 1,13 1,18 R$ 496,39

9 70 90 100 29,16% R$ 300,02 0,90 1,43 1,11 1,00 1,07 1,52 R$ 456,92

10 90 90 100 3,54% R$ 300,00 0,90 1,11 1,11 1,00 0,99 1,10 R$ 330,34

11 80 90 100 51,77% R$ 300,00 0,90 1,25 1,11 1,00 0,91 1,14 R$ 342,33

12 70 90 120 51,77% R$ 300,00 0,90 1,43 1,11 0,83 0,91 1,09 R$ 326,03

Número de dados 12 Limit e inferior R$ 328,17 Limit e inferior R$ 349,08

Graus de l iberdade 11 Média amost ral R$ 386,08 Média amost ral R$ 386,08

"T" de St udent  80% bicaudal 1,363 Limit e superior R$ 444,00 Limit e superior R$ 423,09

Valor máximo R$ 496,39 AMPLITUDE NO INTERVALO DE CONFIANÇA 19,17%

Valor mínimo R$ 222,98 Valor unit ário adot ado R$ 386,08

Desvio padrão R$ 94,05 Área do lot e (m² ) 20.735,00

Coef icient e de variação 24,36% Valor crít ico 2,03 RESULTADO Valor f inal/  lot e R$ 8.005.466,61

dmax/ s 1,173 permanece Na prát ica/  lot e R$ 8.005.000,00

dmin/ s 1,734 permanece

Prazo para comercial ização 2 anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - Tx.  6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,883

7.071.367,28R$           

7.071.000,00R$           

Nº
DIFERENÇA 

DE ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO

FATORES FATOR 

TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

ÍNDICES

INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

CAMPO DE ARBÍTRIO

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

NA PRÁTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  2/ 7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-08 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações feit as 
pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 
fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II
It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e 

os demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

 GRAU III GRAU ATINGIDO:

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a
amost ra sej a menos het erogênea.  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-08 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

R$ 8.005.000,00

Valor j ust o do imóvel

Terreno

RESUMO DE VALORES

R$ 4.313.000,00

Saldo cont ábil

Valor j ust o l íquido de despesas de venda

R$ 400.250,00

Despesas de comercial ização (5%)

R$ 7.604.750,00
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-08 ANEXO 1 - MAPA LOTE

MAPA DE AMOSTRA - LOTE
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-08 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-08 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  7/ 7

M
IN
U
T
A

5688



 

 ANEXO 2 

M
IN
U
T
A

5689



 

 Laudo de Avaliação AP-00495/18-08 – Anexo 2          1 

  

Construção existente no terreno Frente do terreno  

  
Logradouro  Logradouro  
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Logradouro  Logradouro  

  
Logradouro Vista do terreno  
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Vista do terreno  
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-04 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR.   

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: TERRENO sit uado na Rua Barão,  nº 455,  Praça Seca,  Região Administ rat iva de Jacarepaguá,  Cidade e Estado do Rio de 

Janeiro.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011,  da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011,  da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  2.651,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 1.420.000,00 

(um milhão,  quat rocent os e vint e mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 1.254.000,00 

(um milhão,  duzent os e cinquent a e quat ro mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao TERRENO sit uado na Rua Barão,  nº 455,  Praça Seca,  Região 

Administ rat iva de Jacarepaguá,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro.  

Na elaboração deste t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho  de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relatório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialmente caso haj a conhecimento post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj eto e da f inal idade do Laudo,  adotou-se a def inição do 

valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ributos específ icos formadores de 

valor do bem obj eto do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o desta 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont ratos de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j usto do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as metodologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a metodologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da apl icação do método 

comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeiramente,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quanto possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa etapa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caracterização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para elementos em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechamento do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

120 Via principal de al t o f luxo e f rent e promocional 

110 Via principal de alt o f luxo 

100 Via Principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da t opograf ia.  

TOPOGRAFIA 

80 Aclive/ declive Fort e 

90 Aclive/ declive médio 

100 Plano 
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FATOR USO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

USO 

100 Predominant ement e comercial / Residencial   

90 Predominant ement e indust rial 

Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  ut i l iza o valor unit ário que achar convenient e.  Esse 

valor é mult ipl icado pela área do imóvel aval iando,  chegando-se,  assim,  ao 

valor do bem.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser exposta adequadament e ao mercado.  

 

 

 

Sendo assim, t rouxemos o result ado a valor presente descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis.  ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da metodologia e 

dos inst rument os ut i l izados.  ”  

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx.  Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 1.254.310,59R$                   

NA PRÁTICA 1.254.000,00R$                   

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA
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“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor.  ”  

O grau de fundamentação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

Acesso pela direit a Acesso pela esquerda 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Barão,  nº 455,  Praça Seca,  Região 

Administ rat iva de Jacarepaguá,  Cidade e 

Est ado do Rio de Janeiro.  

Ocupação: Residencial .  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  gás,  água,  esgotos sanit ário e 

pluvial ,  colet a de l ixo,  paviment ação 

asfál t ica,  arborização,  calçadas de 2,00 m e 

pist a de 12,00 m com duas faixas de 

rolament o que apresentam um moviment o de 

veículos mediano.  

Transporte público: Ônibus comuns e especiais circulam pela Rua 

Cândido Benício,  l igando o local a variados 

pont os do bairro,  inclusive à est ação dos 

ônibus do sist ema BRT e ao t erminal 

rodoviário que fazem a conexão com o Cent ro 

do Rio de Janeiro e os municípios vizinhos.  
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Comércio: No entorno imediat o à propriedade,  exist e um 

pequeno comércio de âmbit o local,  com 

est abeleciment os de variados ramos.  O 

comércio mais sof ist icado é encont rado mais 

dist ant e,  nos shopping cent ers e cent ros 

comerciais locais.  

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implant ados.  

Ensino/ Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º e 2º graus,  públ icos e part iculares,  além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau.  

 

 

 

 

Rede bancária: Exist ent e,  com agências das principais 

inst it uições f inanceiras do país,  local izadas 

nos shopping cent ers e no núcleo comercial 

do bairro.  

Principais acessos: Rua Cândido Benício,  Ruas Luiz Belt rão e 

Quirir im,  Est rada Int endent e Magalhães.   
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA  

Cartório: 9º Of ício de Regist o de Imóveis – Capit al /  RJ.  

Nº de registro: 301.237.  

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018.  

Proprietário: CMDR Incorporações Imobil iárias.  

Área de terreno: N/ I.  

Área construída: N/ I.  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área t ot al  do t erreno fornecida pelo cl ient e vist o que essa 

área é que melhor ref let e a real idade visualizada no local e as informações 

necessárias à aval iação.  
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8.  PLANEJAMENTO URBANO 

ZONEAMENTO 

Lei: Decret o 322/ 1976.  

Zona: Zona Residencial  3 (ZR-3).  

Usos permitidos: Grupament os residenciais,  comércio,  serviços 

e indúst ria leve.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 

3,0.   

Taxa de ocupação: N/ D.  

Gabarito de altura: At é cinco pavimentos.   

 

 

Mapa de zoneamento com a posição do imóvel ident if icada 
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9.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: A propriedade aval ianda é const it uída pelo 

Lot e 1 do PAL 46.705,  t ot al izando uma área de 

2.651,00 m² .   

Formato: Regular.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  podemos def ini-

lo como do t ipo f irme.  
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10.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1.  LOCALIZAÇÃO 

Jacarepaguá é um bairro da Zona Oest e do Rio de Janeiro,  local izado na 

Baixada de Jacarepaguá,  ent re o Maciço da Tij uca,  o Parque Est adual da 

Pedra Branca e as margens das lagoas de Jacarepaguá e Tij uca,  onde 

predomina a classe socioeconômica de nível baixo a médio-baixo.  Passa por 

processo de desmembrament o,  pois áreas hist oricament e import ant es que o 

compunham foram se t ornando bairros próprios,  como é o caso de Tanque,  

Pechincha,  Praça Seca e out ros.  

No entorno mais imediato,  além de residências unifamil iares mais ant igas e 

isoladas,  dest acam-se empreendiment os habit acionais mais recent es,  

basicament e de dois t ipos principais.  O primeiro é const it uído por grandes 

condomínios de blocos de apart ament os com at é oit o paviment os,  e com 

unidades do t ipo sala e dois quart os.  O segundo,  com t ipologia de 

condomínio fechado,  apresent a inf raest rut ura de lazer,  com casas de um e 

dois paviment os,  geminadas ou não,  com padrão variando de médio a 

médio-baixo,  caract erizado pela comercial ização de unidades pront as.   

No ent orno mais abrangente,  encont ramos ocupação mais vert ical izada,  com 

prédios residenciais e comerciais,  alguns hipermercados e shopping cent ers 

(Shopping Met ropolit ano,  Shopping Jacarepaguá).   

 

 

 

10.2.  IMÓVEL 

O obj et o dest a aval iação sit ua-se a,  aproximadament e 300 m da Praça 

Seca e do núcleo comercial mais import ant e do bairro.  Dist a,  ainda,  em 

t orno de 25 km do Cent ro do Rio de Janeiro.  

Trat a-se de t erreno passível de incorporação,  dest inado principalment e  a 

proj et os do t ipo Minha Casa Minha Vida (MCMV),  inserido no geomercado da 

região de Jacarepaguá,  Zona Oest e do Rio de Janeiro.    

Para esse t erreno foi desenvolvido um proj et o habit acional dest inado à 

classe média-baixa,  t ipo MCMV, denominado Condomínio Residencial 

Acácias,  cont emplando a const rução de 160 unidades habit acionais e 

pequena est rut ura de lazer.  O proj et o t eve suas obras int errompidas em 

2012,  rest ando const ruídos basicament e dois paviment os do bloco 1 e 

respect ivas fundações,  hoj e parcialment e e em ruínas.  

Para efeit os dest a avaliação não serão consideradas as obras j á concluídas.  
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10.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durant e a pesquisa,  foi possível observar a exist ência de grande número de 

t errenos em ofert a e o baixo nível de demanda de propriedades dessa 

t ipologia na região,  bem como uma est agnação no valor por m² ,  devido à 

at ual crise econômica do país.  Nos próximos anos,  espera-se uma 

recuperação do setor e a normal ização dos valores.  

Pot enciais compradores do TERRENO seriam empreendedores visando à 

implant ação de conj unt os de habit ação dest inados à classe média-baixa,  a 

exemplo da t ipologia dos empreendiment os exist ent es na área,  

considerando-se as característ icas do local e as especif icidades da legislação 

vigent e.  
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11.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  solicit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 1.420.000,00 (um milhão,  quat rocent os e vint e mil  reais) e o valor 

de liquidação forçada de R$ 1.254.000,00 (um milhão,  duzentos e cinquent a e quat ro mil  reais) para o TERRENO sit uado na Rua Barão,  nº 455,  Praça Seca,  

Região Administ rat iva de Jacarepaguá,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro.  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-04 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 20 (vint e) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

Vice-President e Proj et os M
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12.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP 20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP 01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-04 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

TERRENO Rua Barão 455- Praça Seca- Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 2.651,00         Via secundária  Plano 

1 Terreno Rua Florianopol is Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 9.680,00          Ofert a Via secundária Plano R$ 6.000.000,00 R$ 619,83 Januzzi Imoveis (21)2433-6144

2 Terreno Rua Pint o Teles Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 5.909,00          Ofert a Via secundária Plano R$ 2.500.000,00 R$ 423,08 Pont o com Imoveis (21)3496-1001

3 Terreno Rua Candido Benicio Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 4.000,00          Ofert a
Via principal de al t o f luxo e 

f rent e promocional
Plano R$ 3.000.000,00 R$ 750,00 Pont o com Imoveis (21)3496-1001

4 Terreno Rua Candido Benicio Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 1.936,00          Ofert a
Via principal de al t o f luxo e 

f rent e promocional
Plano R$ 2.000.000,00 R$ 1.033,06 Pont o com Imoveis (21)3496-1001

5 Terreno Rua Mario Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 2.200,00          Ofert a Via local Plano R$ 1.300.000,00 R$ 590,91 Pont o com Imoveis (21)3496-1001

6 Terreno Rua Barão Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 2.478,00          Ofert a Via secundária Plano R$ 1.600.000,00 R$ 645,68 Pont o com Imoveis (21)3496-1001

7 Terreno Rua Candido Benicio Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 968,00             Ofert a
Via principal de al t o f luxo e 

f rent e promocional
Plano R$ 800.000,00 R$ 826,45 Sr Ant onio (21)3646-6288

8 Terreno Rua Dr Bernardini Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 4.664,00          Ofert a Via local Plano R$ 2.500.000,00 R$ 536,02 Pont o Fort e Imoveis (21) 3798-1868

9 Terreno Rua São Lazaro Praça Seca-Jacarepagua Rio de Janeiro RJ 896,00             Ofert a Via local Plano R$ 320.000,00 R$ 357,14 Geraldo Paes (21)2489-4023

CIDADENº EMPREENDIMENTO ENDEREÇO BAIRRO
PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

UF TIPO LOCAL TOPOGRAFIAÁREA UTIL

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  1/ 6

M
IN

U
T
A

5729



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-04 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO USO

90 100 100

1 90 100 100 265,15% R$ 619,83 0,90 1,00 1,00 1,18 1,00 1,06 R$ 655,88

2 90 100 100 122,90% R$ 423,08 0,90 1,00 1,00 1,11 1,00 0,99 R$ 420,90

3 120 100 100 50,89% R$ 750,00 0,90 0,75 1,00 1,05 1,00 0,71 R$ 532,96

4 120 100 100 26,97% R$ 1.033,06 0,90 0,75 1,00 0,92 1,00 0,62 R$ 644,62

5 80 100 100 17,01% R$ 590,91 0,90 1,13 1,00 0,95 1,00 0,97 R$ 571,04

6 90 100 100 6,53% R$ 645,68 0,90 1,00 1,00 0,98 1,00 0,88 R$ 571,39

7 120 100 100 63,49% R$ 826,45 0,90 0,75 1,00 0,88 1,00 0,60 R$ 491,84

8 80 100 100 75,93% R$ 536,02 0,90 1,13 1,00 1,07 1,00 1,09 R$ 582,43

9 80 100 90 66,20% R$ 357,14 0,90 1,13 1,00 0,87 1,11 0,98 R$ 350,84

Número de dados 9 Limit e inferior R$ 455,40 Limit e inferior R$ 489,12

Graus de l iberdade 8 Média amost ral R$ 535,77 Média amost ral R$ 535,77

"t " de St udent  80% bicaudal 1,397 Limit e superior R$ 616,13 Limit e superior R$ 582,42

Valor máximo R$ 655,88

Valor mínimo R$ 350,84 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 17,42%

Desvio padrão R$ 100,19 Valor unit ário adot ado R$ 535,77

Coef icient e de variação 18,70% Área 2.651,00

Valor crít ico 1,92 RESULTADO Valor f inal R$ 1.420.321,55

dmax/ s 1,199 permanece Na prát ica R$ 1.420.000,00

dmin/ s 1,846 permanece

DIFERENÇA 

DE ÁREA
VALOR UNITÁRIONº

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES FATOR 

TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

ÍNDICES

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  2/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-04 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores ut i l izados 

no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 3

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações 
feit as pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

correspondent es aos fat ores ut i l izados
2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

9

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II
It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a
menos het erogênea.  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  3/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-04 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  4/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-04 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  5/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-04 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

Prazo para comercial ização 2 anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 1.254.310,59R$                       

NA PRÁTICA 1.254.000,00R$                       

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

Valor justo

R$ 1.420.000,00

RESUMO DE VALORES

Terreno

Valor j ust o

R$ 1.420.000,00
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 

B

C

D

M
IN

U
T
A

5755



Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-09 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR.  

Com sede na Avenida das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  

inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: IMÓVEIS RESIDENCIAIS sit uados no Condomínio Residencial  Ágat a,  Rua Epaminondas Melo do Amaral,  nº 1.305,  Imirim,  

Cidade e Est ado de São Paulo.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE VALORES 

BLOCO UNIDADE ÁREA (m² ) 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
JUSTO 

FATOR PARA 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

VALOR 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 
A 1 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97 R$   201.720,00 
A 5 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97 R$   201.720,00 
A 101 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97 R$   201.720,00 
A 307 48,18 R$      4.302,45 R$   207.290,00 0,97 R$   200.960,00 
A 406 48,18 R$      4.302,45 R$   207.290,00 0,97 R$   200.960,00 
A 707 48,18 R$      4.302,45 R$   207.290,00 0,97 R$   200.960,00 
A 805 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97 R$   201.720,00 
A 808 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97 R$   201.720,00 
B 204 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 
B 305 47,46 R$      4.302,45 R$   204.190,00 0,97 R$   197.950,00 
B 502 48,03 R$      4.302,45 R$   206.650,00 0,97 R$   200.340,00 
B 605 47,46 R$      4.302,45 R$   204.190,00 0,97 R$   197.950,00 
B 702 48,03 R$      4.302,45 R$   206.650,00 0,97 R$   200.340,00 
B 703 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 
B 706 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 
B 804 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 
B 805 47,46 R$      4.302,45 R$   204.190,00 0,97 R$   197.950,00 
B 806 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 
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RESUMO DE VALORES 

BLOCO UNIDADE ÁREA (m² ) VALOR UNITÁRIO 
VALOR  
JUSTO 

FATOR PARA 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

VALOR 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

C 104 46,95  R$      4.302,45   R$   202.000,00  0,97  R$   195.830,00  

C 203 46,95  R$      4.302,45   R$   202.000,00  0,97  R$   195.830,00  

C 204 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 301 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 306 46,95  R$      4.302,45   R$   202.000,00  0,97  R$   195.830,00  

C 402 48,03 R$      4.302,45 R$   206.650,00 0,97 R$   200.340,00 
C 701 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 704 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 803 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

TOTAL R$ 5.520.000  R$ 5.352.000 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-2:  

2011 da ABNT. Esses valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão baseados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da propriedade,  ou 

sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es aos IMÓVEIS RESIDENCIAIS,  sit uados no Condomínio Residencial 

Ágat a,  Rua Epaminondas Melo do Amaral,  nº 1.305,  Imirim,  Cidade e Est ado 

de São Paulo.  

Na elaboração dest e t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais por 

meio de t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria do imóvel se deu no dia 

15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundament ais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância relevant e 

que possa caract erizar conf l i t o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  suj eit os 

às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corret os.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas est ão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de aval iação,  part e-se do pressupost o da inexist ência de ônus 

ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  at ingindo os 

at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e Relat ório.   

 O Relat ório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adot adas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus próprios 

consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulament os próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  Superint endência 

de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o de Renda (RIR),  

Comit ê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN),  Conselho Federal de 

Cont abil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  M
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação de 

propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os dados e 

informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade com relação 

a sua veracidade assim como não est á expressando opinião sobre os 

mesmos.   

 Informações de planej ament o urbano são obt idas,  quando possível,  

verbalment e at ravés de consult a às aut oridades locais responsáveis,  

porém quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas at ravés de levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para esses devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a suas 

cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es como 

consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos pela 

empresa e const ant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Sol icit ant es e 

seus sócios,  visando ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório não 

deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou ut i l izado para 

out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem aprovação prévia e por 

escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e avaliação e ainda às caract eríst icas do imóvel avaliando,  est e 

relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a,  como gerencial.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relat ório são conj unt urais e 

t emporais e baseiam-se em diversas premissas,  real izadas na present e 

dat a,  t ais como:  preços,  part icipações de mercado,  dimensões,  ent re 

out ros.  Assim,  os result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem 

vir a ser diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  sej a 

por conheciment o post erior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou al t erações súbit as no mercado.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a met odologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO 

DEFINIÇÃO 

Esse mét odo def ine o valor do imóvel at ravés da comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.  É primeirament e realizada uma 

pesquisa de mercado buscando a composição de uma amost ra represent at iva 

de dados mercadológicos de imóveis com caract eríst icas,  t ant o quant o 

possível,  semelhant es às do aval iando,  usando-se t oda a evidência disponível.  

Essa et apa,  que envolve est rut ura e est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela 

caract erização e del imit ação do mercado em análise,  com o auxíl io de t eorias 

e conceit os exist ent es ou hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo 

avaliador sobre a formação do valor.  Na est rut ura de pesquisa,  são eleit as as 

variáveis que,  em princípio,  são relevant es para expl icar a formação de valor 

e est abelecidas as supost as relações ent re si e com a variável dependent e.  Os 

element os pesquisados são ent ão submet idos a uma homogeneização t écnica 

feit a com auxíl io de fat ores consagrados de ponderação empírica,  que visa à 

avaliação de caract eríst icas e at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às caract eríst icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do negócio 

- à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias exist ent es,  

conheciment os adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que se revelem 

import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis consideradas 

no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco relevant es e vice-

versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de variáveis 

quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para element os em ofert a,  t endo em vist a que ele 

normalment e sof re uma redução de valor para fechament o do negócio que 

varia de 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

80 Via local 

90 Via secundária 

100 Via principal 

110 Via principal de al t o f luxo 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%;  onde  

s = área do element o de pesquisa 

S = área do imóvel aval iando 

FATOR PADRÃO CONSTRUTIVO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função das caract eríst icas const rut ivas.   

PADRÃO CONSTRUTIVO 

110,00 Superior 

100,00 Normal 

90,00 Inferior 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14.653-1 (Norma Brasileira para Aval iação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundament ação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolviment o da seleção da met odologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da met odologia e dos 

inst rument os ut i l izados.”  

“ Os graus de fundament ação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel al ienado 

em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção pelo mercado.  

Depois da anál ise da região e levando em consideração a t ipologia const rut iva,  

def inimos um prazo médio para venda de seis meses,  após o imóvel ser 

expost o adequadament e ao mercado.  

FATOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para comercial ização 0,50 anos

Taxa de descont o a VPL 
6,40%

(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic)  

Fat or para l iquidação forçada 0,97

Sendo assim,  t rouxemos a valor present e descont ando uma t axa de 

oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  
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5.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado direit o Acesso pelo lado esquerdo 

Endereço: 27 imóveis residenciais do Condomínio 

Residencial  Ágat a,  Rua Epaminondas Melo do 

Amaral,  nº 1.305,  Imirim,  Cidade e Est ado de 

São Paulo.  

Ocupação: Predominant ement e residencial  de al t a 

densidade.  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  água,  esgot o sanit ário e pluvial ,  

colet a de l ixo,  paviment ação asfált ica.  

Transporte público: Ônibus municipais,  com est ação a cerca de 500 

met ros da propriedade.  

Principais acessos: Avenida Engenheiro Caet ano Álvares e Rua 

Zilda.  
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6.  DOCUMENTAÇÃO 

QUADRO DE ÁREAS 

BLOCO UNIDADE MATRÍCULA ÁREA (m² ) 

A 1 181.598 48,36 

A 5 181.602 48,36 

A 101 181.603 48,36 

A 307 181.625 48,18 

A 406 181.632 48,18 

A 707 181.657 48,18 

A 805 181.663 48,36 

A 808 181.666 48,36 

B 204 181.679 46,95 

B 305 181.686 47,46 

B 502 181.695 48,03 

B 605 181.704 47,46 

B 702 181.707 48,03 

B 703 181.708 46,95 

B 706 181.711 46,95 

B 804 181.715 46,95 

B 805 181.716 47,46 

B 806 181.717 46,95 

 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa aval iação,  ut i l izaremos as áreas út eis conforme quadro de áreas 

enviado,  por ser o document o mais conf iável.  

RESUMO DE ÁREAS 

BLOCO UNIDADE MATRÍCULA ÁREA (m² ) 

C 104 181.724 46,95 

C 203 181.729 46,95 

C 204 181.730 46,95 

C 301 181.733 46,95 

C 306 181.738 46,95 

C 402 181.740 48,03 

C 701 181.757 46,95 

C 704 181.760 46,95 

C 803 181.765 46,95 
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7.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: Não informada.  

Formato: Irregular.  

Solo: Seco.  

Topografia: Plana.  

 

CONSTRUÇÕES 

Área construída: Não informado.  

Área privativa: As unidades variam sua área út i l  ent re 46,96m²  

e 48,36 m² .  

Estrutura: Concret o armado.  

Composição: Apart ament os com dois quart os,  sala,  cozinha,  

banheiro e área de serviço.  
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8.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

8.1.  LOCALIZAÇÃO 

O imóvel local iza-se no bairro de Imirim,  que se l imit a com Sít io do Mandaqui,  

ambos dist r i t os de Casa Verde na Zona Nort e da Cidade de São Paulo.  A Rua 

Epaminondas Melo do Amaral é uma das principais dessa região.  O bairro 

possui ocupação predominant ement e residencial  com const ruções volt adas às 

classes média e média-baixa,  e cont a com pequenos comércios locais para 

at endiment o aos moradores.   

Conhecido como Hort o Florest al ,  o Parque Est adual Albert o Logf ren dest aca-

se como área de lazer da região com campo de fut ebol,  pist a de caminhada,  

t r i lhas e font es de água mineral.  

8.2.  IMÓVEL 

Os obj et os avaliandos são vint e e set e apart ament os local izados no 

Condomínio Residencial  Ágat a,  empreendiment o no padrão “ Minha Casa,  

Minha Vida” ,  vol t ado para o públ ico das classes média e média-baixa,  

compost os por dois quart os,  sala,  cozinha,  banheiro e área de serviço com 

padrão const rut ivo inferior,  devido aos mat eriais de acabament o de 2ª e 3ª 

l inha.  Apesar disso,  o Condomínio localiza-se de f rent e para uma das 

principais ruas do bairro com est ações de ônibus e pont os de comércio 

próximos.  

8.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade est á bem inserida no mercado,  devido à sua localização e 

facil idade de comercial ização.  Seus prováveis compradores são famíl ias de 

classes média e média-baixa com renda famil iar de at é R$ 6,5 mil .  

Durant e a dil igência foi possível const at ar que há um grande número de 

imóveis de mesmo padrão const rut ivo sendo ofert ados na região,  o que t orna 

mais dif íci l  a venda de t odas as unidades disponíveis.  
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9.  CONCLUSÃO

Foi avaliado o obj et o do present e Laudo solicit ado pela CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procediment os t écnicos empregados e após 

procedidas as indispensáveis di l igências,  os avaliadores concluem para os IMÓVEIS RESIDENCIAIS sit uados no Condomínio Residencial Ágat a,  Rua Epaminondas Melo 

do Amaral,  nº 1.305,  Imir im,  Cidade e Est ado de São Paulo,  os valores abaixo:  

 RESUMO DE VALORES 

BLOCO UNIDADE ÁREA (m² ) VALOR UNITÁRIO 
VALOR  
JUSTO 

FATOR PARA 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

VALOR 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 
A 1 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97  R$   201.720,00  
A 5 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97  R$   201.720,00  
A 101 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97  R$   201.720,00  
A 307 48,18 R$      4.302,45 R$   207.290,00 0,97  R$   200.960,00  
A 406 48,18 R$      4.302,45 R$   207.290,00 0,97  R$   200.960,00  
A 707 48,18 R$      4.302,45 R$   207.290,00 0,97  R$   200.960,00  
A 805 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97  R$   201.720,00  
A 808 48,36 R$      4.302,45 R$   208.070,00 0,97  R$   201.720,00  
B 204 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97  R$   195.830,00  
B 305 47,46 R$      4.302,45 R$   204.190,00 0,97  R$   197.950,00  
B 502 48,03 R$      4.302,45 R$   206.650,00 0,97  R$   200.340,00  
B 605 47,46 R$      4.302,45 R$   204.190,00 0,97  R$   197.950,00  
B 702 48,03 R$      4.302,45 R$   206.650,00 0,97  R$   200.340,00  
B 703 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97  R$   195.830,00  
B 706 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97  R$   195.830,00  
B 804 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97  R$   195.830,00  
B 805 47,46 R$      4.302,45 R$   204.190,00 0,97  R$   197.950,00  
B 806 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97  R$   195.830,00  
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RESUMO DE VALORES 

BLOCO UNIDADE ÁREA (m² ) VALOR UNITÁRIO 
VALOR  
JUSTO 

FATOR PARA 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

VALOR 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

C 104 46,95  R$      4.302,45   R$   202.000,00  0,97  R$   195.830,00  

C 203 46,95  R$      4.302,45   R$   202.000,00  0,97  R$   195.830,00  

C 204 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 301 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 306 46,95  R$      4.302,45   R$   202.000,00  0,97  R$   195.830,00  

C 402 48,03 R$      4.302,45 R$   206.650,00 0,97 R$   200.340,00 
C 701 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 704 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

C 803 46,95 R$      4.302,45 R$   202.000,00 0,97 R$   195.830,00 

TOTAL R$ 5.520.000  R$ 5.352.000 

O Laudo de Aval iação AP-00485/18-09 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al  (document o elet rônico em Port able Document  Format  - PDF),  com a cert if icação 

digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 17 (dezesset e) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  CREA/ RJ 

1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em aval iação de bens,  abaixo represent ada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à disposição 

para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  

 

 

 

Assinat ura Assinat ura 
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10.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP:  20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP:  01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-09 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Rua Epaminondas Melo do Amaral,  1305 Sítio Mandaqui São Paulo SP 47,00 1 Via secundária Inferior

1 Rua Epaminondas Melo do Amaral ,  1305 Sít io Mandaqui São Paulo SP 48,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 220.000,00 R$ 4.583,33 Rodolfo Corret or 11 96346 3133  

2 Rua Epaminondas Melo do Amaral Sít io Mandaqui São Paulo SP 40,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 225.000,00 R$ 5.625,00 Alpgrem 11 2256 4122

3 Rua Epaminondas Melo do Amaral ,  1305 Sít io Mandaqui São Paulo SP 59,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 350.000,00 R$ 5.932,20 Lopes Pleno 11 2283 2349

4 Rua Epaminondas Melo do Amaral ,  407 Sít io Mandaqui São Paulo SP 60,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 335.000,00 R$ 5.583,33 SGM Imóveis 11 3586 9881

5 Rua Epaminondas Melo do Amaral ,  2305 Casa Verde Al t a São Paulo SP 48,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 175.000,00 R$ 3.645,83 Rodolfo Corret or 11 96346 3133  

6 Praça Hilário da Conceição,  12 Imirim São Paulo SP 50,00 Ofert a Via secundária Inferior R$ 265.000,00 R$ 5.300,00 IJR Imóveis 11 2364 0652

FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADENº ENDEREÇO BAIRRO

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREAS
TIPO LOCAL PADRÃO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/ 7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-09 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO

90 90

1 90 100 2,13% R$ 4.583,33 0,90 1,00 0,90 1,01 0,81 R$ 3.732,09

2 90 100 14,89% R$ 5.625,00 0,90 1,00 0,90 0,96 0,78 R$ 4.376,21

3 90 100 25,53% R$ 5.932,20 0,90 1,00 0,90 1,06 0,86 R$ 5.086,15

4 90 100 27,66% R$ 5.583,33 0,90 1,00 0,90 1,06 0,86 R$ 4.807,20

5 90 100 2,13% R$ 3.645,83 0,90 1,00 0,90 1,01 0,81 R$ 2.968,71

6 90 90 6,38% R$ 5.300,00 0,90 1,00 1,00 1,02 0,91 R$ 4.844,36

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS INTERVALO DE CONFIANÇA

Número de dados 6 Limit e inferior R$ 3.657,09 Limit e inferior R$ 3.814,98

Graus de Liberdade 5 Média amost ral R$ 4.302,45 Média amost ral R$ 4.302,45

"t " de St udent  80% bicaudal 1,476 Limit e superior R$ 4.947,82 Limit e superior R$ 4.789,92

Valor máximo R$ 5.086,15

Valor mínimo R$ 2.968,71 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 22,66%

Desvio padrão R$ 808,98 Prazo para comercial ização 0,50 anos

Coef icient e de variação 18,80% Taxa de descont o a VPL

Valor Crít ico 1,73 RESULTADO (cust o de oport unidade - Tx.  Sel

dmax /  s 0,968752386 permanece Fat or para l iquidação forçada 0,97

dmin /  s 1,648674243 permanece

ÍNDICES DIFERENÇA 

ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO
Nº

TESTE CHAUVENET

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO

FATOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

6,40%

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/ 7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-09 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

BLOCO UNIDADE ÁREA (m² ) VALOR UNITÁRIO
VALOR 
JUSTO

FATOR PARA 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA

VALOR LIQUIDAÇÃO 
FORÇADA

A 1 48,36  R$        4.302,45  R$          208.070,00 0,97  R$          201.720,00 

A 5 48,36  R$        4.302,45  R$          208.070,00 0,97  R$          201.720,00 

A 101 48,36  R$        4.302,45  R$          208.070,00 0,97  R$          201.720,00 

A 307 48,18  R$        4.302,45  R$          207.290,00 0,97  R$          200.960,00 

A 406 48,18  R$        4.302,45  R$          207.290,00 0,97  R$          200.960,00 

A 707 48,18  R$        4.302,45  R$          207.290,00 0,97  R$          200.960,00 

A 805 48,36  R$        4.302,45  R$          208.070,00 0,97  R$          201.720,00 

A 808 48,36  R$        4.302,45  R$          208.070,00 0,97  R$          201.720,00 

B 204 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

B 305 47,46  R$        4.302,45  R$          204.190,00 0,97  R$          197.950,00 

B 502 48,03  R$        4.302,45  R$          206.650,00 0,97  R$          200.340,00 

B 605 47,46  R$        4.302,45  R$          204.190,00 0,97  R$          197.950,00 

B 702 48,03  R$        4.302,45  R$          206.650,00 0,97  R$          200.340,00 

B 703 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

B 706 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

B 804 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

B 805 47,46  R$        4.302,45  R$          204.190,00 0,97  R$          197.950,00 

B 806 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 104 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 203 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 204 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 301 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 306 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 402 48,03 R$        4.302,45 R$          206.650,00 0,97 R$          200.340,00 

C 701 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 704 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

C 803 46,95  R$        4.302,45  R$          202.000,00 0,97  R$          195.830,00 

5.520.740,00R$     5.352.140,00R$     

RESUMO DE VALORES

TOTAL

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  3/ 7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-09 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 
dos dados anal isados,  com fot o e 
caract eríst icas observadas pelo 

aut or do laudo

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 
fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens Obrigatórios
It ens 2 e 4,  no Grau III,  com os 
demais no mínimo no Grau II

It ens 2 e 4,  no mínimo no Grau II,  os 
demais no mínimo no Grau I

Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

* No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível  de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável  que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos het erogênea. 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  4/ 7
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-09 ANEXO 1 - MAPA DE AMOSTRAS

MAPA DE AMOSTRAS
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M
IN

U
T
A

5783



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-09 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-09 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  7/ 7
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Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-09 - Anexo 2 1

  

Acesso Apartamento 01 (Para Cadeirantes) Acesso Dormit órios - Apartamento

  

Apart ament o 102 - Reforma (2) Apart ament o 102 - Reforma
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Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-09 - Anexo 2 2

  

Campo de Fut ebol Corredor Acesso Dormitórios - Apart ament o 104

  

Cozinha - Apart ament o 01 (Cadeirant es) Cozinha - Apart ament o 104
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Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-09 - Anexo 2 3

  

Dormit ório - Apart ament o 01 (Cadeirantes) Dormit ório - Apart ament o 104

  

Ent rada Escada de Incêndio
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Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-09 - Anexo 2 4

  

Fachada - Torre A Guarit a

  

Hall  de Ent rada - Torre A Hall  de Ent rada - Torre C
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Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-09 - Anexo 2 5

  

Hall  de Ent rada Apart ament os Lavanderia - Apart ament o 104

  

Lavanderia - Apart ament o Logradouro (2)
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Logradouro Piscina

  

Rampa Acesso Subsolo 1 Rampa Acesso Subsolo 2
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Sala - Apartament o 01 (Cadeirant es) Sala - Apartament o 104

  

Salão de festa - Torre B Salão de Festas - Torre C
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Sanit ário - Apart ament o 01 (Cadeirant es) Sanit ário - Apart ament o 104

  

Subsolo 1 - Garagem (2) Subsolo 1 - Garagem (3)
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Subsolo 1 - Garagem Subsolo 2 - Garagem (2)

  

Subsolo 2 - Garagem (3) Subsolo 2 - Garagem
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São de Jogos Vist a - Torre B

  

Vist a - Torre C Vist a Guarit a
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Área Externa (2) Área Externa (3)

 

Área Externa
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Bloco Unidade Matrícula ÁREA ÚTIL TIPO

A 001 181.598 48,36
2 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 005 181.602 48,36
3 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 101 181.603 48,36
4 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 307 181.625 48,18
5 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 308 181.626 48,36
6 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 406 181.632 48,18
7 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 607 181.649 48,18
8 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 702 181.652 48,18
9 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 704 181.654 48,36
10 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 707 181.657 48,18
11 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 805 181.663 48,36
12 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

A 808 181.666 48,36
13 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 103 181.672 46,95
14 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

Residencial Ágata
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Bloco Unidade Matrícula ÁREA ÚTIL TIPO

Residencial Ágata

B 104 181.673 46,95
15 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 204 181.679 46,95
16 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 301 181.682 46,95
17 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 304 181.685 46,95
18 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 305 181.686 47,46
19 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagemM
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Bloco Unidade Matrícula ÁREA ÚTIL TIPO

Residencial Ágata

B 405 181.692 47,46
20 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 502 181.695 48,03
21 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 605 181.704 47,46
22 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 702 181.707 48,03
23 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 703 181.708 46,95
24 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 706 181.711 46,95
25 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 804 181.715 46,95
26 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 805 181.716 47,46
27 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

B 806 181.717 46,95
28 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 002 181.719 48,03
29 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 101 181.721 46,95
30 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 104 181.724 46,95
31 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 203 181.729 46,95
32 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem
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Bloco Unidade Matrícula ÁREA ÚTIL TIPO

Residencial Ágata

C 204 181.730 46,95
33 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 205 181.731 47,46
34 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 301 181.733 46,95
35 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 306 181.738 46,95
36 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 402 181.740 48,03
37 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 404 181.742 46,95
38 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 701 181.757 46,95
39 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 704 181.760 46,95
40 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem

C 803 181.765 46,95
41 quartos ‐ sem suite + uma vaga de 
garagem
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00031 ‐ CMDR INCORPORACÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ‐ MATRIZ

Data Base: 12/04/2018

Bloco Unidade Matrícula TIPO

A 001 181.598 UNIDADE FECHADA
A 005 181.602 COM IMISSÃO NA POSSE
A 101 181.603 UNIDADE FECHADA
A 307 181.625 UNIDADE FECHADA
A 406 181.632 COM IMISSÃO NA POSSE
A 707 181.657 COM IMISSÃO NA POSSE
A 805 181.663 UNIDADE FECHADA
A 808 181.666 UNIDADE FECHADA
B 204 181.679 UNIDADE FECHADA
B 305 181.686 UNIDADE FECHADA
B 502 181.695 UNIDADE FECHADA
B 605 181.704 UNIDADE FECHADA
B 702 181.707 UNIDADE FECHADA
B 703 181.708 UNIDADE FECHADA
B 706 181.711 UNIDADE FECHADA
B 804 181.715 UNIDADE FECHADA
B 805 181.716 UNIDADE FECHADA
B 806 181.717 UNIDADE FECHADA
C 104 181.724 UNIDADE FECHADA
C 203 181.729 COM IMISSÃO NA POSSE
C 204 181.730 UNIDADE FECHADA
C 301 181.733 UNIDADE FECHADA
C 306 181.738 COM IMISSÃO NA POSSE
C 402 181.740 COM IMISSÃO NA POSSE
C 701 181.757 UNIDADE FECHADA
C 704 181.760 UNIDADE FECHADA
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário

A
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.

L

M

N

P

M
IN

U
T
A

5808



População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-10 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR.   

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala nº 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  

inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL const it uído pelos Lot es nº 1,  2 e 3 da Quadra F do lot eament o denominado Paisagem Cezane,  

localizado na Est rada Padre Inácio,  nº 2.093,  esquina com a Rua dos Bot ucudos,  Bairro da Graça,  Cidade de Cot ia,  Estado 

de São Paulo.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  10.522,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 1.884.000,00 

(um milhão,  oit ocentos e oit ent a e quat ro mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 1.664.000,00 

(um milhão,  seiscent os e sessenta e quat ro mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao TERRENO RESIDENCIAL const it uído pelos lot es nºs 1,  2 e 3 da 

Quadra F do lot eamento denominado “ Paisagem Cezane” ,  local izado na 

Est rada Padre Inácio,  2093 esquina com a Rua dos Bot ucudos,  Bairro da 

Graça,  Cidade de Cot ia,  Est ado de São Paulo.  

Na elaboração deste t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 16 de j unho  de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Uniform St andards of  Professional  Appraisal 

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relatório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialmente caso haj a conhecimento post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj eto e da f inal idade do Laudo,  adotou-se a def inição do 

valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ributos específ icos formadores de 

valor do bem obj eto do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o desta 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont ratos de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j usto do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as metodologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a metodologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da apl icação do método 

comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeiramente,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quanto possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa etapa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caracterização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para elementos em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechamento do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

120 Via principal de al t o f luxo e f rent e promocional 

110 Via principal de alt o f luxo 

100 Via Principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

TOPOGRAFIA 

80 Aclive/ declive Fort e 

90 Aclive/ declive médio 

100 Plano 
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FATOR USO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso do solo.  

ZONA 

100 Uso residencial / comercial 

90 Uso indust rial 

80 Uso rural 

Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  ut i l iza o valor unit ário que achar convenient e.  Esse 

valor é mult ipl icado pela área do imóvel aval iando,  chegando-se,  assim,  ao 

valor do bem.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser exposta adequadament e ao mercado.  

 

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para comercial ização  2 anos 

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - Tx.  
Sel ic) 

6,40% 

Fat or para l iquidação forçada 0,883 

Valor de liquidação forçada 
 
R$1.644.169,82  

NA PRÁTICA 
 
R$1.644.000,00  

Sendo assim, t rouxemos o result ado a valor presente descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da metodologia e 

dos inst rument os ut i l izados. ”  
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“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  

O grau de fundamentação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

  

Acesso pelo lado esquerdo Acesso pelo lado direit o

Endereço: Est rada Padre Inácio,  nº 2.093 esquina com a 

Rua dos Botucudos,  Bairro da Graça,  Cidade 

de Cot ia,  Estado de São Paulo.  

Ocupação: Predominant ement e residencial  unifamil iar.  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  água (t rat ada e canalizada),  esgot o 

sanit ário,  colet a de l ixo e paviment ação 

asfál t ica.  

Transporte público: A região é servida por l inhas de ônibus que 

circulam pelas vias principais,  l igando a 

região ao cent ro da cidade.  
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Comércio: Inexist ent e no ent orno imediat o do imóvel.  

Comércio mais consolidado principalment e na 

região cent ral .  

Recreação: A região carece de polos de recreação e 

equipament os urbanos implant ados.  

Ensino/ Cultura: Inexist ent e no ent orno imediat o do imóvel.  

Opções de ensino,  cult ura e lazer mais 

consol idadas principalment e na região 

cent ral .  

Principais acessos: O imóvel pode ser acessado at ravés das vias 

de maior import ância como por exemplo a 

Rodovia SP-270 e a Av.  Ant ônio Mathias de 

Camargo.  
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Número do registro: 101.332.  

Cartório: Servent ia do Regist ro de Imóveis de Cot ia.  

Data da certidão: 22 de março de 2011.  

Proprietário: Mudar SPE 4 Empreendiment os Imobil iários 

Lt da.  

Área de terreno: 10.522,00 m² .  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área de t erreno conforme mat rícula,  vist o que essa área é 

que melhor ref let e a real idade visual izada no local e as informações 

necessárias à aval iação.  
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8.  PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Lei: Lei complement ar nº 204 de 2014.  

Zona: ZPR (Zona Predominant ement e Residencial).  

Usos permitidos: Residencial  uni e mult ifamil iar.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 

1,8 (máximo).  

Taxa de ocupação: 60%.  

Gabarito de altura: 12 m.  
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Zoneamento regional com a local ização do imóvel dest acada 
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9.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 10.522,00 m² .  

Formato: Ret angular.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  observou-se na 

visit a solo f irme e seco.  

OBS: O t erreno obj et o da aval iação encont ra-se 

t ot alment e ocupado por veget ação nat iva,  

como pode ser observado na imagem ao lado.  

  

Vist a aérea da propriedade
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10.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1.  LOCALIZAÇÃO 

O t erreno sit ua-se no bairro da Graça,  de uso predominant ement e 

residencial.  Dest aca-se no local a quant idade de empreendiment os de 

condomínios residenciais de baixo/ médio padrão.  Dist a cerca de 5 km do 

cent ro da cidade,  acessado principalment e pelas vias Padre Inácio e 

Ipiranga.   

10.2.  IMÓVEL 

Trat a-se de t erreno passível de incorporação,  dest inado principalment e a 

proj et os t ipo Minha Casa Minha Vida (MCMV) inserido no geomercado da 

região de Cot ia.  

O t erreno cont a com um proj et o de cunho habit acional popular que 

necessit a passar por uma nova aprovação j unto aos órgãos compet ent es da 

prefeit ura de Cot ia.  Empreendiment o const it uído por t ipologia de 

condomínio residencial  mult i famil iar fechado,  com inf raest rut ura de lazer,  e 

padrão variando de médio a médio-baixo,  caract erizado pela 

comercial ização de unidades pront as.   

O proj et o original,  que est á inclusive averbado na Mat rícula do imóvel,  do 

condomínio Cot ia Residence,  cont ava com 74 unidades habit acionais,  

divididas da seguint e maneira:  Unidades 01 a 22 compost as por 2 

dormit órios,  sala,  cozinha,  lavabo,  área de serv.  e banheiro e área privat iva 

de 102,565 m²  e cont ando com 1 vaga de garagem por unidade.  Unidades 23 

a 44 compost as por t rês dormit órios,  sala,  cozinha,  lavabo,  área de serv.  e 

banheiro e área privat iva de 121,455 m²  e cont ando com duas vagas de 

garagem por unidade.  Unidades 45 a 74 compostas por dois dormit órios,  

sala,  cozinha,  lavabo,  área de serv.  e banheiro e área privat iva de 102,565 

m²  e contando com uma vaga de garagem por unidade.  As obras não foram 

iniciadas.   

10.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Observou-se um grande número de empreendimentos habit acionais 

mult i famil iares de padrão médio/ baixo na região,  evidenciando 

principalment e a ut i l ização como residencial .  

Principalment e nas zonas periféricas e de expansão urbana da cidade,  há 

signif icat iva ofert a de t errenos com áreas próximas e passíveis de 

incorporação de empreendimentos habit acionais populares (principalment e 

MCMV).   

Em pesquisa real izada,  foi composta uma amost ra com nove element os em 

ofert a no mercado considerados comparáveis com o obj et o,  com áreas 

variando ent re 10.000 e 36.300 m²  e valores unit ários pedidos variando 

ent re R$ 100,00 e R$ 240,00 o m² .  

Pot enciais compradores do TERRENO seriam empreendedores visando à 

implant ação de conj unt os de habit ação dest inados à classe média-baixa,  a 

exemplo da t ipologia dos empreendimentos exist ent es na área,  

considerando-se as caract eríst icas do local e as especif icidades da 

legislação vigent e.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  solicit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 1.884.000,00 (um milhão,  oit ocent os e oit ent a e quat ro mil  reais) e 

o valor de liquidação forçada de R$ 1.664.000,00 (um milhão,  seiscentos e sessent a e quat ro mil  reais)  para o TERRENO RESIDENCIAL const it uído pelos Lot es 

nº 1,  2 e 3 da Quadra F do lot eament o denominado Paisagem Cezane,  local izado na Est rada Padre Inácio,  nº 2.093,  esquina com a Rua dos Bot ucudos,  Bairro da 

Graça,  Cidade de Cot ia,  Est ado de São Paulo.  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-10 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al  (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 20 (vint e) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  19 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

Vice-President e Proj et os 
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11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP 20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP 01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-10 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

Terreno residencial
Estrada Padre Inácio,  2093,  esquina com 

a Rua dos Botucudos
Residencial/ comercial Graça Cotia SP 10.522,00      Via secundária  Plano 

1 Terreno Estrada Morro Grande Residencial/comercial Graça Cotia SP 36.300,00       Oferta Via principal Plano R$ 7.623.000,00 R$ 210,00 Formanova Imóveis (11) 4612-5155

2 Terreno Rua dos Coqueirais Residencial/comercial Jardim Petrópolis Cotia SP 27.000,00       Oferta Via secundária Plano R$ 5.200.000,00 R$ 192,59 Sonho Lar Imóveis  (11) 3714-5987

3 Terreno Estrada do Capuava Residencial/comercial Jardim dos Ipês  Cotia SP 12.432,00       Oferta Via principal Aclive/declive médio R$ 2.990.000,00 R$ 240,51 Pro Invest (11)4617-8699

4 Terreno Estrada Fernando Nobre, 1355 Residencial/comercial Parque Rincão Cotia SP 14.155,00       Oferta Via principal Plano R$ 2.600.000,00 R$ 183,68 BR Port (11) 4243-7722

5 Terreno Estrada Mun. Da Cachoeira Residencial/comercial Caucaia do Alto Cotia SP 11.879,00       Oferta Via local Plano R$ 2.600.000,00 R$ 218,87 Pro Invest (11)4617-8699

6 Terreno Rua Colina Residencial/comercial Tijuco Preto Cotia SP 20.000,00       Oferta Via local Aclive/declive médio R$ 2.000.000,00 R$ 100,00 Formanova Imóveis (11) 4612-5155

7 Terreno Estrada Leme Residencial/comercial Parque Rincão Cotia SP 10.000,00       Oferta Via principal Plano R$ 1.500.000,00 R$ 150,00 Portal Raposo Imóveis (11) 4702-3031

8 Terreno Estrada do Matão Residencial/comercial Graça Cotia SP 11.018,00       Oferta Via secundária Plano R$ 2.380.000,00 R$ 216,01 Innovar Imóveis (11) 3736-0050

9 Terreno Estrada do Capuava Residencial/comercial Chácara Ondas Verdes Cotia SP 13.043,00       Oferta Via principal Plano R$ 2.608.600,00 R$ 200,00 Ello (11) 4616-3944

ÁREA CIDADENº EMPREENDIMENTO ENDEREÇO USO BAIRRO
PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

UF TIPO LOCAL TOPOGRAFIA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  1/6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-10 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO ZONA

90 100 100

1 100 100 100 244,99% R$ 210,00 0,90 0,90 1,00 1,17 1,00 0,95 R$ 198,58

2 90 100 100 156,61% R$ 192,59 0,90 1,00 1,00 1,13 1,00 1,01 R$ 195,00

3 100 90 100 18,15% R$ 240,51 0,90 0,90 1,11 1,04 1,00 0,94 R$ 225,67

4 100 100 100 34,53% R$ 183,68 0,90 0,90 1,00 1,04 1,00 0,84 R$ 154,40

5 80 100 100 12,90% R$ 218,87 0,90 1,13 1,00 1,03 1,00 1,04 R$ 228,43

6 80 90 100 90,08% R$ 100,00 0,90 1,13 1,11 1,08 1,00 1,22 R$ 121,90

7 100 100 100 4,96% R$ 150,00 0,90 0,90 1,00 0,99 1,00 0,80 R$ 119,96

8 90 100 100 4,71% R$ 216,01 0,90 1,00 1,00 1,01 1,00 0,91 R$ 196,66

9 100 100 100 23,96% R$ 200,00 0,90 0,90 1,00 1,06 1,00 0,85 R$ 170,94

Número de dados 9 Limite inferior R$ 152,20 Limite inferior R$ 160,30
Graus de liberdade 8 Média amostral R$ 179,06 Média amostral R$ 179,06
"t" de Student 80% bicaudal 1,397 Limite superior R$ 205,92 Limite superior R$ 197,83
Valor máximo R$ 228,43
Valor mínimo R$ 119,96 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 20,96%

Desvio padrão R$ 40,29 Valor unitário adotado R$ 179,06
Coeficiente de variação 22,50% Área 10.522,00

Valor crítico 1,92 RESULTADO Valor final R$ 1.884.086,76
dmax/s 1,225 permanece Na prática R$ 1.884.000,00
dmin/s 1,467 permanece

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES FATOR 

TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

ÍNDICES DIFERENÇA 

DE ÁREA
VALOR UNITÁRIONº

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  2/6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-10 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caracterização do imóvel avaliando
Completa quanto a todos os fatores 

analisados
Completa quanto aos fatores utilizados 

no tratamento
Adoção de situação paradigma 2

2
Quantidade mínima de dados de 

mercado, efetivamente utilizados
12 5 3 2

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados, com foto e observações 
feitas pelo autor do laudo

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

correspondentes aos fatores utilizados
2

4
Intervalo admissível de ajuste para o 

conjunto de fatores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
Itens 2 e 4 no Grau III, e os demais no 

mínimo no Grau II
Itens 2 e 4 no mínimo no Grau II, e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplitude do intervalo de confiança 
de 80% em torno da estimativa de 

tendência central
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de utilização de menos de cinco dados do mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com número menor de dados de mercado, a amostra seja menos
heterogênea. 

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  3/6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-10 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533
5 1,476
6 1,44
7 1,415
8 1,397
9 1,383
10 1,372
11 1,363
12 1,356
13 1,35
14 1,345
15 1,341
16 1,337
17 1,333
18 1,33
19 1,328
20 1,325
21 1,323
22 1,321
23 1,319
24 1,318
25 1,316
26 1,315
27 1,314
28 1,313
29 1,311
30 1,31
40 1,303
60 1,296
120 1,289

infinito 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  4/6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-10 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-10 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx. Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 1.664.169,82R$                       

NA PRÁTICA 1.664.000,00R$                       

RESUMO DE VALORES

Terreno

Valor justo

R$ 1.884.000,00

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 6/6
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-10 - Anexo 2 1

  
Frente para a avenida Logradouro
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-10 - Anexo 2 2

  
Logradouro Via interna de acesso

  
Vista do terreno Vista do terreno M
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-10 - Anexo 2 3

  
Vista do terreno Vista do terreno

 
Vista interna de acesso

 

 

M
IN

U
T
A

5842



 

 ANEXO 3 

M
IN

U
T
A

5843



M
IN

U
T
A

5844



M
IN

U
T
A

5845



M
IN

U
T
A

5846



M
IN

U
T
A

5847



M
IN

U
T
A

5848



M
IN

U
T
A

5849



M
IN

U
T
A

5850



M
IN

U
T
A

5851



M
IN

U
T
A

5852



 

 ANEXO 4 

M
IN

U
T
A

5853



  

ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-11 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR. 

Sociedade anônima fechada com sede na Avenida das Américas, Nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: Imóvel residencial, situado no Condomínio Residencial Berilo, na Rua Buriti Alegre, Nº 134, Apartamento 304, Vila Ré, 

na Cidade e Estado de São Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada do objeto para fins de suporte ao processo de Recuperação 

Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

RESUMO DE VALORES 

Área privativa: 40,38 m² 

Valor justo: R$ 179.000,00 

Valor para liquidação forçada: R$ 173.800,00 

 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-

2: 2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esses valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão baseados no fato de que não há restrições 

impeditivas à comercialização da propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos 

ambientais, entre outros.  

  

M
IN

U
T
A

5862



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-11          3 

ÍNDICE 

1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

2.PRINCÍPIOS E RESSALVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

3.LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

4.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

5.LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

6.DOCUMENTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

7.DESCRIÇÃO DO IMÓVEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

8.ANÁLISE DA PROPRIEDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

9.CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

10.RELAÇÃO DE ANEXOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

M
IN

U
T
A

5863



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-11          4 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, Nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao Imóvel residencial, situado no Condomínio Residencial Berilo, 

na Rua Buriti Alegre, Nº 134, Apartamento 304, Vila Ré, na Cidade e Estado 

de São Paulo. 

Na elaboração desse trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais por 

meio de terceiros e agentes de mercado. A vistoria do imóvel se deu no dia 

15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ AMILCAR DE CASTRO 
Diretor 
Bacharel em Direito 

▪ ANA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA 
Sócia e Conselheira 
Engenheira Civil (CREA/RJ 1991103043) 

▪ ANA LUCIA CAIANO PAIXÃO 
Projetos 
Engenheira Civil (CREA/SP 5061562652) 

▪ ERNANI CESAR SILVEIRA 
Projetos 
Perito em Avaliação de Máquinas e Equipamentos 

▪ GIANCARLO NALDI FALKENSTEIN 
Projetos 
Contador (CRC/SP–317492/O-1) 

▪ LEANDRO GONÇALVES DA SILVA 
Projetos 
Bacharel em Sistemas de Informação 

▪ LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-Presidente 
Engenheiro Mecânico e Contador (CREA/RJ 1989100165 e CRC/RJ-118263/P-0) 

▪ MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON 
Diretora  
Contadora (CRC/1SP-143169/O-4) 

▪ RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO  
Presidente 
Pós-Graduada em Direito (OAB/RJ 109.393) 

▪ SERGIO FREITAS DE SOUZA 
Diretor  
Economista (CORECON/RJ 23521-0)  

▪ WALLACE MOTTA DOS SANTOS 
Projetos 
Analista de Sistemas  
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens 

envolvidos ou na operação, bem como não há qualquer outra 

circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação a sua veracidade assim como não está expressando opinião 

sobre os mesmos.  

▪ Informações de planejamento urbano são obtidas, quando possível, 

verbalmente através de consulta às autoridades locais responsáveis, 

porém quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas através de levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para esses devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e ainda às características do imóvel avaliando, este 

relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita, como gerencial.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório são conjunturais e 

temporais e baseiam-se em diversas premissas, realizadas na presente 

data, tais como: preços, participações de mercado, dimensões, entre 

outros. Assim, os resultados obtidos futuramente para o imóvel podem 

vir a ser diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, seja 

por conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou alterações súbitas no mercado. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No presente Laudo, foi utilizada a metodologia descrita a seguir. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO 

DEFINIÇÃO 

Esse método define o valor do imóvel através da comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhantes. É primeiramente realizada uma 

pesquisa de mercado buscando a composição de uma amostra representativa 

de dados mercadológicos de imóveis com características, tanto quanto 

possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência 

disponível. Essa etapa, que envolve estrutura e estratégia de pesquisa, 

inicia-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o 

auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de 

experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor. Na 

estrutura de pesquisa, são eleitas as variáveis que, em princípio, são 

relevantes para explicar a formação de valor, e estabelecidas as supostas 

relações entre si e com a variável dependente. Os elementos pesquisados 

são então submetidos a uma homogeneização técnica feita com auxílio de 

fatores consagrados de ponderação empírica, que visa à avaliação de 

características e atributos dos dados pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão 

dos preços (preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área e 

frente), localizacionais (bairro, logradouro, distância a polo de influência, 

entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época e condição do 

negócio - à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias 

existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que 

se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis 

consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco 

relevantes e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de 

variáveis quantitativas. 
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fator adotado para elementos em oferta, tendo em vista que ele 

normalmente sofre uma redução de valor para fechamento do negócio que 

varia de 0,8 a 1,0. 

OFERTA 

1,00 Realizado/liquidação 

0,90 Oferta 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da localização. 

LOCAL 

80 Via local 

90 Via secundária 

100 Via principal 

110 Via principal de alto fluxo 

FATOR DE ÁREA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da área. 

F = (s/S)1/4, quando a variação entre as duas áreas for menor que 30%; ou 

F = (s/S)1/8, quando a variação entre as duas áreas for maior do que 30%; 
onde:  

s = área do elemento de pesquisa 

S = área do imóvel avaliando 

FATOR PADRÃO CONSTRUTIVO 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função das características construtivas.  

PADRÃO CONSTRUTIVO 

110,00 Superior 

100,00 Normal 

90,00 Inferior 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o item 9 da NBR-14.653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de 

Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser 

especificadas quanto à fundamentação e à precisão. 

▪ “A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho 

avaliatório, com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da 

confiabilidade, qualidade e quantidade dos dados amostrais 

disponíveis”. 

▪ “A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de 

certeza e o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da 

natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, 

da abrangência alcançada na coleta de dados (quantidade, qualidade e 

natureza), da metodologia e dos instrumentos utilizados”. 

▪ “Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos 

nas demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir 

graus em ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor”. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção pelo 

mercado. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para venda de seis meses, após o 

imóvel ser exposto adequadamente ao mercado. 

 

Sendo assim, trouxemos a valor presente descontando uma taxa de 

oportunidade de 6,40% (Taxa Selic). 

 

 

 

 

 

0,50 anos

6,40%

Fator para liquidação forçada 0,97

Valor de liquidação forçada

Na prática R$ 173.800,00

R$ 173.823,89

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de desconto A VPL

(custo de oportunidade - Tx. Selic) 

 Prazo para comercialização 
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5. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado direito Acesso pelo lado esquerdo 

 

Endereço: Condomínio Residencial Berilo, na Rua Buriti Alegre, 

nº 134, Apartamento 304, Vila Ré, na Cidade e 

Estado de São Paulo. 

Ocupação: Residencial nas vias secundárias e comercial nas vias 

principais. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, telefonia, 

água, esgoto sanitário e pluvial, coleta de lixo, 

pavimentação asfáltica. 

Transporte 

público: Ônibus municipais e intermunicipais e metrô com 

estação a cerca de 300 metros e 500 metros da 

propriedade, respectivamente. 

Principais 

acessos: Avenida Radial Leste, Avenida Calim Eid e Rua 

Itinguçú. 
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6. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Cartório: 12º Ofício de Registro de Imóveis da Capital 

Nº de registro: 172.335 

Data da certidão: 21/03/2018 

Proprietário: Mudar Incorporações Imobiliárias S/A. 

Área de terreno: Não informado 

Área privativa: 40,38 m² 

Área de garagem e 
uso comum: 

23,16 m² 

Área construída total:  63,54 m² 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa avaliação, utilizaremos a área construída conforme RGI enviado, 

por ter sido o único documento confiável enviado que contém esta 

informação. 
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7. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: Não informado 

Formato: Regular. 

Solo: Seco. 

Topografia: Leve declive. 

 

CONSTRUÇÕES 

Área construída: 63,54 m². 

Área privativa: 40,38 m². 

Estrutura: Concreto armado. 

Composição: Apartamento com 2 (dois) quartos, sala, 

cozinha, banheiro e área de serviço. 

 

ACABAMENTOS INTERNOS 

Piso: Concreto acabado nas salas e quartos, e piso cerâmico nas 
áreas molhadas. 

Paredes: Acabamento em gesso com pintura em tinta látex na sala e 

quartos, banheiro, área de serviço e cozinha com faixa 

cerâmica de 60 cm sobre lavatório, bancada e tanque e 

restante em pintura acrílica sobre emboço. 

Teto: Acabamento em tintura PVA. 

Esquadrias: Portas internas de madeira e janelas em alumínio. 
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8. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

8.1. LOCALIZAÇÃO 

O bairro de Vila Ré situa-se no distrito da Penha, na Zona Leste da cidade de 

São Paulo. O bairro possui ocupação predominantemente residencial 

horizontalizada com construções voltadas à classe média e classe média 

baixa, com comércios nas vias principais e vocação industrial abrigando a 

fábrica da Panco.  

Atendida por diversas linhas de ônibus, o bairro também abriga a estação 

Patriarca de metrô e avenidas que ligam a Zona Leste ao Centro da cidade 

de São Paulo. 

8.2. IMÓVEL 

O objeto avaliado trata-se de um apartamento localizado no Condomínio 

Residencial Safira, empreendimento no padrão Minha Casa, Minha Vida 

(MCMV), voltado para o público de classe média e classe média baixa, 

composto por: 

▪ 4 blocos de 5 pavimentos sendo 1 térreo, 3 tipos e 1 cobertura duplex; 

▪ 2 apartamentos de 2 quartos e dois de 3 quartos por pavimento; 

▪ Térreo com salão de festas, duas churrasqueiras, playground e piscina; 

Embora não tenha tido acesso ao interior do imóvel avaliado, para a 

presente avaliação foi considerado que o atual proprietário do imóvel tenha 

instalado piso nos quartos e sala e, portanto, ele atende a padrões similares 

ao dos elementos que compõem a amostra estudada. 

O imóvel ainda tem uma ótima localização, próximo a diversos comércios e 

modais que facilitam o transporte a vários pontos da cidade. 

8.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade está bem inserida no mercado, devido à sua localização e 

facilidade de comercialização. Seus prováveis compradores são famílias de 

classe média e classe média baixa com renda familiar de até R$ 6,5 mil. 

Durante a diligência foi possível constatar que não há muitos imóveis de 

mesmo padrão construtivo sendo ofertados na região, aumentando a 

competitividade da propriedade avaliada devido ao seu valor justo inferior 

aos demais, o que faz com que ela tenha uma rápida absorção. 
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9. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluem para o Imóvel residencial, situado no Condomínio Residencial Berilo, na Rua Buriti Alegre, 

Nº 134, Apartamento 304, Vila Ré, na Cidade e Estado de São Paulo, o valor justo de R$ 179.300,00 (cento e setenta e nove mil e trezentos reais)  e o valor de 

liquidação forçada de R$ 173.800,00 (cento e setenta e três mil e oitocentos reais). 

O Laudo de Avaliação AP-00495/18-11 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a 

certificação digital dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 15 (quinze) folhas digitadas de um lado e 4 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Assinatura Assinatura 
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10. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO E FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP: 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP: 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-11 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Rua Buriti Alegre, 134 Vila Re São Paulo SP 40,38 1 Via secundária Inferior

1 Rua Buriti Alegre, 134 Vila Re São Paulo SP 49,00 Oferta Via secundária Inferior R$ 240.000,00 R$ 4.897,96 Holy House 11 4305 5093
2 Rua Buriti Alegre, 134 Vila Re São Paulo SP 52,00 Oferta Via secundária Inferior R$ 250.000,00 R$ 4.807,69 Vivace Imóveis 11 94794 0217
3 Rua Buriti Alegre, 134 Vila Re São Paulo SP 42,00 Oferta Via secundária Inferior R$ 231.000,00 R$ 5.500,00 Criativa Imóveis 11 2746 9797
4 Rua Dene Vila Re São Paulo SP 49,00 Oferta Via secundária Normal R$ 330.000,00 R$ 6.734,69 Bons Tempos Imóveis 11 2791 9771
5 Rua Renato Vila Re São Paulo SP 55,00 Oferta Via principal Normal R$ 200.000,00 R$ 3.636,36 Virtude Imóveis 11 4302 7487
6 Avenida Antonio Diogo, 404 Vila Re São Paulo SP 50,00 Oferta Via principal Normal R$ 255.000,00 R$ 5.100,00 Imobiliária Região 11 2769 4470

FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADENº ENDEREÇO BAIRRO

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREAS
TIPO LOCAL PADRÃO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-11 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

1
2
3
4
5
6

Nº
LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO

90 90

1 90 90 21,35% R$ 4.897,96 0,90 1,00 1,00 1,05 0,94 R$ 4.626,63
2 90 90 28,78% R$ 4.807,69 0,90 1,00 1,00 1,07 0,96 R$ 4.609,34
3 90 90 4,01% R$ 5.500,00 0,90 1,00 1,00 1,01 0,91 R$ 4.998,92
4 90 100 21,35% R$ 6.734,69 0,90 1,00 0,90 1,05 0,85 R$ 5.725,46
5 100 100 36,21% R$ 3.636,36 0,90 0,90 0,90 1,04 0,76 R$ 2.755,30
6 100 100 23,82% R$ 5.100,00 0,90 0,90 0,90 1,05 0,77 R$ 3.921,92

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS
INTERVALO DE 
CONFIANÇA

Número de dados 6 Limite inferior R$ 3.773,66 Limite inferior R$ 3.828,95
Graus de liberdade 5 Média amostral R$ 4.439,59 Média amostral R$ 4.439,59
"t" de Student 80% bicaudal 1,476 Limite superior R$ 5.105,53 Limite superior R$ 5.050,24
Valor máximo R$ 5.725,46
Valor mínimo R$ 2.755,30 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 27,51% VALORES ADOTADOS
Desvio padrão R$ 1.013,40 Valor unitário adotado R$ 4.439,59
Coeficiente de variação 22,83% Área privativa 40,38

Valor Crítico 1,73 RESULTADO Valor final R$ 179.270,84
dmax / s 1,26885994 permanece Na prática R$ 179.300,00
dmin / s 1,662018461 permanece

0,50 anos

6,40%

Fator para liquidação forçada 0,97
Valor de liquidação forçada
Na prática

TESTE CHAUVENET

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO

ÍNDICES DIFERENÇA 
ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

Nº

R$ 173.800,00

R$ 173.823,89

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de desconto A VPL
(custo de oportunidade - Tx. Selic) 

 Prazo para comercialização 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00XXX/XX-0X ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caracterização do imóvel avaliando
Completa quanto a todos os fatores 

analisados
Completa quanto aos fatores 

utilizados no tratamento
Adoção de situação paradigma 2

2
Quantidade mínima de dados de 

mercado, efetivamente utilizados
12 5 3 2

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações 
relativas a todas as características 
dos dados analisados, com foto e 

características observadas pelo autor 
do laudo

Apresentação de informações 
relativas a todas as características 

dos dados analisados

Apresentação de informações 
relativas a todas as características 

dos dados correspondentes aos 
fatores utilizados

2

4
Intervalo admissível de ajuste para o 

conjunto de fatores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
Itens 2 e 4, no Grau III, com os 
demais no mínimo no Grau II

Itens 2 e 4, no mínimo no Grau II, os 
demais no mínimo no Grau I

Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplitude do intervalo de confiança 
de 80% em torno da estimativa de 

tendência central
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

Descrição
Grau

* No caso de utilização de menos de cinco dados do mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00XXX/XX-0X ANEXO 1 - MAPA DE AMOSTRAS

MAPA DE AMOSTRAS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00XXX/XX-0X ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533
5 1,476
6 1,44
7 1,415
8 1,397
9 1,383
10 1,372
11 1,363
12 1,356
13 1,35
14 1,345
15 1,341
16 1,337
17 1,333
18 1,33
19 1,328
20 1,325
21 1,323
22 1,321
23 1,319
24 1,318
25 1,316
26 1,315
27 1,314
28 1,313
29 1,311
30 1,31
40 1,303
60 1,296
120 1,289

infinito 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00XXX/XX-0X ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 
d/s  CRÍTICA
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Vista da fachada e logradouro Vista da fachada 
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-12 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR. 

Com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 

inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL, constituído pelos Lotes 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Quadra K do Loteamento Horto do Ipê, situado 

nas Ruas Humberto Sciglia, Osíris de Camargo e Pedrina Maria Silva Valente, Campo Limpo, Cidade e Estado de São 

Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada para gerenciais para fins de suporte em processo de 

Recuperação Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau I, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do terreno: 10.752,00 m² 

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 4.910.000,00 

(quatro milhões, novecentos e dez mil reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 4.340.000,00 

(quatro milhões, trezentos e quarenta mil reais) 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001, NBR 14653-

2: 2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esses valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão baseados no fato de que não há restrições 

impeditivas à comercialização da propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos 

ambientais, entre outros.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao Terreno, constituído pelos Lotes 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Quadra 

K do Loteamento Horto do Ipê, situado nas Ruas Humberto Sciglia, Osíris de 

Camargo e Pedrina Maria Silva Valente, Campo Limpo, Cidade e Estado de 

São Paulo. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais por 

meio de terceiros e agentes de mercado. A vistoria do imóvel se deu no dia 

15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-Presidente 
Engenheiro Mecânico e Contador (CREA/RJ 1989100165 e CRC/RJ-118263/P-0) 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões apresentadas. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação a sua veracidade assim como não está expressando opinião 

sobre os mesmos.  

▪ Informações de planejamento urbano são obtidas, quando possível, 

verbalmente através de consulta às autoridades locais responsáveis, 

porém quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas através de levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para esses devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e ainda às características do imóvel avaliando, este 

relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita, como gerencial.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório são conjunturais e 

temporais e baseiam-se em diversas premissas, realizadas na presente 

data, tais como: preços, participações de mercado, dimensões, entre 

outros. Assim, os resultados obtidos futuramente para o imóvel podem 

vir a ser diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, seja 

por conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou alterações súbitas no mercado. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. VALOR JUSTO 

Após a análise do objeto e da finalidade do Laudo, adotou-se a definição do valor justo, seguindo-se as premissas a seguir. 

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

▪ Mensuração do ativo 

Foram analisados e considerados os atributos específicos formadores de 

valor do bem objeto do teste, como: área, local, padrão construtivo, 

acessos, estado de conservação, segmento do mercado imobiliário em que o 

imóvel se encontra inserido, possíveis restrições de venda, entre outros. 

▪ Preço de saída 

O preço de saída considera um ambiente de normalidade de preços entre os 

participantes do mercado e os potenciais interessados no bem. 

▪ Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável, neste Laudo, considera que há um 

mercado principal, organizado e transparente, em que são realizadas as 

transações com ativos do mesmo segmento do imóvel objeto desta 

avaliação. 

▪ Participantes do mercado 

Os participantes do mercado principal para o ativo foram definidos como 

empresas de médio e grande portes para a comercialização de unidades 

residenciais ou investidores interessados em imóveis com potencial de 

geração de contratos de arrendamento de longo prazo. 

▪ Técnicas de avaliação 

Partiu-se do princípio de que os participantes de mercado utilizariam a 

Norma de Avaliação NBR 14.653, da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor justo do objeto.  

▪ Hierarquia de inputs 

Foram utilizadas as metodologias constantes na NBR 14.653, da ABNT, como 

referências para os cálculos dos graus de fundamentação e precisão deste 

Laudo de Avaliação. 
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Como não há elementos semelhantes disponíveis no mercado local e projetos de uso residencial de condomínios habitacionais já elaborados pela solicitante, 

optou-se por utilizar o método involutivo para a avaliação da propriedade. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO POTENCIAL CONSTRUTIVO 

MÉTODO INVOLUTIVO 

DEFINIÇÃO 

O método involutivo consiste em uma técnica de análise na qual o valor de 

um terreno reflete o aproveitamento da propriedade. Baseia-se no estudo 

de viabilidade técnico-econômica de um terreno alicerçado no 

aproveitamento eficiente do local, mediante um hipotético 

empreendimento imobiliário.  

Esse processo avaliativo leva em conta: a receita provável da venda das 

unidades hipotéticas, com base em preços obtidos em pesquisas; todas as 

despesas de comércio e remuneração do capital-terreno, computadas em 

prazos viáveis ao projeto; e a execução e comercialização das unidades por 

taxas financeiras operacionais reais. O valor do terreno resulta como resíduo 

da provável rentabilidade do empreendimento. 

As principais premissas adotadas são as seguintes: 

▪ VOLUME GERAL DE VENDAS (VGV) - RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO  

Levando-se em conta as pesquisas de mercado efetuadas para propriedades 

semelhantes na região, o valor médio aplicável às unidades do 

empreendimento será de R$ 192.398,09 (R$ 3.904,18/m²), considerando-se 

lançamento com acabamento padrão. Foi ainda considerada uma taxa de 

permuta de 8%, resultando em um VGV de R$ 42,13 milhões. 

▪ DESPESAS 

Admitimos um percentual de 10,0% para taxa de administração, 6,0% para 

gastos com vendas, 5,7 % para impostos (PIS, CONFINS, CSLL, IR) e despesas 

legais (todas sobre o VGV das unidades), 2,00 % para dispêndios com 

incorporações sobre o custo de construção, 20,0% de lucro do incorporador 

além de 2,5% do custo de construção para despesas com incorporação. 

▪ PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Foi estimado um prazo de 27 meses para início e conclusão da obra. 

▪ PRAZO OU VELOCIDADE DAS VENDAS 

Foi estimado um prazo de 12 meses para o término das vendas. Na 

determinação da velocidade de comercialização, admitimos que o 

empreendimento contará com financiamentos ao consumidor final por meio 

de instituições financeiras confiáveis, facilitando o negócio. O fluxo de 

recebimento das unidades foi estimado de acordo com as parcelas de sinal, 
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ato da compra, mensalidades, semestrais, entrega das chaves e 

financiamento, distribuídos da seguinte maneira: 

Nº DE PARCELAS PERIODICIDADE % VALOR DA PARCELA 

1 Sinal 3,00% 5.771,94 
3 Ato 5,00% 9.619,90 
24 Mensal 10,00% 19.239,81 
4 Semestral 6,00% 11.543,89 
1 Chaves 10,00% 19.239,81 
1 Financiamento 66,00% 126.982,74 

▪ CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

O imóvel situa-se em área de ZM (Zona Mista) e tem Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo de 2, que é um multiplicador de fator pelo tamanho 

do terreno, ampliando a projeção de área construída. Além disso, tem uma 

taxa de ocupação de 70% e gabarito de altura de 28 m. 

Foram consideradas, para cálculo, as informações do projeto Residencial 

Bosque do Ipê, com 219 unidades, com área média de 49,28 m². Como o 

projeto necessita de reaprovação da Secretaria de Urbanização da 

Prefeitura de São Paulo, as informações sobre as características urbanísticas 

foram previamente verificadas de acordo com a Lei nº 16.402, de 22 de 

março de 2016, indicando a viabilidade legal e urbanística do 

empreendimento. 

RESULTADO 

Consolidadas todas as despesas e receitas estimadas para implantação e 

comercialização do empreendimento proposto, foi montado o respectivo 

fluxo de caixa descontado a uma taxa real de 1,17 % ao mês. O fluxo total 

do negócio foi de 44 meses, sendo 27 meses de construção. O valor do 

terreno foi estimado em R$ 4.940.000,00 (quatro milhões, novecentos e 

quarenta mil reais). 

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” M
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de comercialização do 

imóvel alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para venda de um ano, após a 

propriedade ser exposta adequadamente ao mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para comercialização  2 anos 

Taxa de desconto a VPL  
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 6,40% 

Fator para liquidação forçada 0,88 

Valor de liquidação forçada R$ 4.360.000,00 

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,4% (Taxa Selic). 
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6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado direito Acesso pelo lado esquerdo 

 

Endereço: Lotes 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Quadra K do 

loteamento Horto do Ipê, situado nas Ruas 

Humberto Sciglia, Osíris de Camargo e Pedrina Maria 

Silva Valente, Campo Limpo, na Cidade e Estado de 

São Paulo. 

Ocupação: Predominantemente residencial horizontalizada em 

todo entorno do objeto. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, telefonia, 

água, esgoto sanitário e pluvial, coleta de lixo, 

pavimentação asfáltica. 

Transporte 

público: 

Ônibus municipais e metrô com estações a cerca de 

300 metros e 800 metros da propriedade, 

respectivamente. 

Principais 

acessos: 

Estrada do Campo Limpo, Avenida Carlos Caldeira 

Filho e Rua Francisco da Cruz Mellão. 
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7. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Cartório: 11º Cartório do Registro de Imóveis de São 

Paulo. 

Nº de registro: 350.508. 

Data da certidão: 15/02/2018 

Proprietário: 
Horto do Ipê SPE Empreendimentos 

Imobiliários LTDA.. 

Área de terreno: 10.520 m². 

Área construída: Não informado 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa avaliação, utilizaremos todas as informações conforme planilha 

de controle enviada pelo cliente, por ser a informação mais atual e 

confiável. 
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8. PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei: Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. 

Zona: Zona Mista (ZM).  

Usos permitidos: Residencial uni e multifamiliar. 

Coeficiente de 

aproveitamento: 2 (máximo).  

Taxa de ocupação: 0,85 para lotes de até 500m² metros e 0,70 

para lotes com tamanho igual ou superior a 

500 m². 

Gabarito de altura: 28 metros.  

 

Mapa de zoneamento 
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9. DESRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 10.752,00 m². 

Formato: Irregular. 

Solo: Embora não tenhamos tido acesso a laudos de 

prospecção e análise de solo, observou-se na 

visita solo firme e seco. 

Topografia: Plana. 
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10. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1. LOCALIZAÇÃO 

Campo Limpo é um distrito da Zona Sul da cidade de São Paulo e tem 

ocupação predominantemente residencial com grande contraste social, 

abrigando favelas, residências de baixo padrão e conjuntos habitacionais 

populares vizinhos a condomínios horizontais e verticais de classe média e 

média alta. A localidade apresenta grande número de comércio popular para 

atendimento à população local. 

Além de diversas linhas de ônibus, o bairro também é atendido pela Linha 5 

- Lilás do Metrô, que liga o bairro Capão Redondo a Indianópolis, fazendo 

interligação com a Linha 9 – Esmeralda, do CPTM. 

10.2. IMÓVEL 

Trata-se de terreno passível de incorporação, destinado principalmente a 

projetos Minha Casa Minha Vida (MCMV), inserido no geomercado da região 

de Santo Amaro. 

O terreno conta com um projeto de cunho habitacional popular que 

necessita passar por uma nova aprovação dos órgãos competentes da 

prefeitura de São Paulo. Empreendimento constituído por tipologia de 

condomínio residencial multifamiliar fechado e padrão variando de médio a 

médio-baixo, caracterizado pela comercialização de unidades prontas.  

O projeto original do condomínio Residencial Bosque do Ipê contava com 219 

unidades habitacionais distribuídas em 11 blocos. As obras começaram e 

chegaram a ser construídas as fundações (em radier) e alguma 

supraestrutura dos blocos, porém as atividades foram paralisadas e o 

empreendimento encontra-se abandonado.  

Para efeitos desta avaliação e principalmente devido ao estado de 

conservação, não serão consideradas as obras já concluídas. 

10.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade tem boa localização, em um bairro predominantemente 

residencial constituído por edificações de médio e alto padrão construtivo e 

próximo às principais vias de acesso da região. 

Observou-se um grande número de lançamentos de empreendimentos 

residenciais populares na região, mesmo com a situação atual do mercado 

imobiliário, evidenciando a demanda por esse tipo de imóvel. 

É escassa a quantidade de ofertas de terrenos com áreas próximas e 

passíveis de incorporação de empreendimentos habitacionais populares 

(principalmente MCMV).  

Potenciais compradores do TERRENO RESIDENCIAL seriam empreendedores 

visando à implantação de conjuntos de habitação destinados à classe média 

baixa, a exemplo da tipologia dos empreendimentos existentes na área, 

considerando-se as características do local e as especificidades da legislação 

vigente.  
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11. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluem para o TERRENO RESIDENCIAL, constituído pelos lotes 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Quadra K do 

Loteamento Horto do Ipê, situado nas Ruas Humberto Sciglia, Osíris de Camargo e Pedrina Maria Silva Valente, Campo Limpo, Cidade e Estado de São Paulo, o 

valor justo de R$ 4.910.000,00 (quatro milhões, novecentos e dez mil reais) e o valor de liquidação forçada de R$ 4.340.000,00 (quatro milhões, trezentos e 

quarenta mil reais). 

O Laudo de Avaliação AP-00485/18-12 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a 

certificação dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 17 (dezessete) folhas digitadas de um lado e 04 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Assinatura Assinatura 
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12. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO E FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP: 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP: 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL BOSQUE DO IPÊ  CARACTERÍSTICAS 

Área do terreno (m²) 10.752,00                              

IAA 2,00

Área total edificável (m²) 21.504,00                              

Taxa de ocupação 70%

Área de vendas (m²) 10.792,32                              

Área construída (m²) 14.287,12                              

Área construída equivalente (m²) 12.188,81                              

Área média dos apartamentos (m²) 49,28                                     

Nº de unidades 219,00

QUADRO-RESUMO DE ÁREAS (m²) 

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - VGV

UNIDADES QUANTIDADE
ÁREA PRIVATIVA 

MÉDIA
ÁREA PRIVATIVA TOTAL 

(ÁREA VENDÁVEL)
VALOR UNITÁRIO 

MÉDIO
VALOR MÉDIO 
DAS UNIDADES

VGV

Unidades habitacionais 219              49,28m² 10.792,32m² 4.243,68R$                       R$                  209.128,36  R$             45.799.109,94 

Permuta (8%) 18                3,94m² 863,39m²  R$                        339,49  R$                    16.730,27  R$               3.663.928,79 

TOTAL 201              45,34m² 9.928,93m²  R$                    3.904,18  R$                192.398,09 42.135.181,14R$           

1,17%

R$ 4.943.188,05

R$ 4.940.000,00VALOR DO TERRENO

Taxa de desconto

VALOR PRESENTE DO FLUXO

PRODUTO GERAL DE VENDAS (VGV)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - CUSTO DA CONSTRUÇÃO

IMÓVEL
ÁREA EQUIVALENTE 

DE CONSTRUÇÃO
Ccu 

(R$/m²)
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO

RESIDENCIAL BOSQUE DO IPÊ                                         12.188,81 R$ 1.339,28 R$ 16.324.229,46

100% R$ 16.324.229,46

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

R$ 1.632.422,95
Administração c/ impostos, 

gerenciamento técnico e seguro
10,0%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 
COM VENDAS

R$ 2.528.110,87 Publicidade/corretagem 6,0% sobre VGV

IMPOSTOS R$ 2.380.637,73 PIS/COFINS/CSLL/IR 5,7% sobre VGV

DESPESAS 
LEGAIS

R$ 842.703,62 Despesas jurídicas 2,0% sobre VGV

LUCRO DO 
INCORPORADOR

R$ 8.427.036,23 - 20,0% sobre VGV

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

R$ 408.105,74
Vigias/concessionárias (0,5%), 

manutenção (1,5%) e outras (0,5%)
2,5%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

 % obra a realizar  

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - %OBRA

FASE QUANTIDADES UNIDADES
Custo de Obra 1.339,28 R$/m²

Área Equivalente 12.188,81 m²
Custo Total de Obra 16.324.229,46 R$ 

100%
MÊS % VALOR
18 3,58% 584.489,24
19 2,01% 328.061,04
20 3,93% 642.028,92
21 3,59% 585.476,71
22 2,59% 423.464,47
23 1,96% 320.556,42
24 1,60% 260.654,41
25 2,83% 461.942,19
26 3,75% 611.836,31
27 3,99% 650.599,82
28 4,63% 755.742,40
29 5,65% 922.890,07
30 5,62% 916.995,40
31 5,31% 866.950,94
32 5,65% 922.520,49
33 4,69% 766.214,61
34 4,18% 682.473,18
35 3,28% 535.660,65
36 3,31% 540.909,70
37 3,32% 542.178,31
38 3,87% 631.277,06
39 4,63% 755.457,82
40 3,46% 565.115,04
41 3,85% 628.190,90
42 3,36% 548.097,41
43 2,86% 466.872,96
44 2,50% 407.572,98

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 4/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

                     1 0,00% 0%  R$                    -                         -    R$                        -    R$                        -    R$                   -    R$                         -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$           (163.242)  R$         (163.242)

                     2 0,00% 0%  R$                    -                         -    R$                        -    R$                        -    R$                   -    R$                         -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$           (163.242)  R$         (326.485)

                     3 0,00% 0%  R$                    -                         -    R$                        -    R$                        -    R$                   -    R$                         -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$           (163.242)  R$         (489.727)

                     4 0,00% 0%  R$                    -                         -    R$                        -    R$                        -    R$                   -    R$                         -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$                     -    R$         (489.727)

                     5 0,00% 0%  R$                    -                         -    R$                        -    R$                        -    R$                   -    R$                         -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$                     -    R$         (489.727)

                     6 0,42% 0%  R$           178.489                       -    R$                (10.085)  R$                        -    R$           (10.709)  R$                         -    R$                       -    R$           (3.570)  R$               (35.698)  R$             118.428  R$         (371.299)

                     7 0,60% 0%  R$           251.641                       -    R$                (14.218)  R$                        -    R$           (15.098)  R$                         -    R$                       -    R$           (5.033)  R$               (50.328)  R$             166.964  R$         (204.336)

                     8 0,77% 0%  R$           324.792                       -    R$                (18.351)  R$                        -    R$           (19.488)  R$                         -    R$                       -    R$           (6.496)  R$               (64.958)  R$             215.500  R$             11.164 

                     9 0,81% 0%  R$           339.422                       -    R$                (19.177)  R$                        -    R$           (20.365)  R$                         -    R$                       -    R$           (6.788)  R$               (67.884)  R$             225.207  R$           236.371 

                   10 0,84% 0%  R$           354.053                       -    R$                (20.004)  R$                        -    R$           (21.243)  R$                         -    R$                       -    R$           (7.081)  R$               (70.811)  R$             234.914  R$           471.284 

                   11 1,00% 0%  R$           421.352                       -    R$                (23.806)  R$                        -    R$           (25.281)  R$                         -    R$                       -    R$           (8.427)  R$               (84.270)  R$             279.567  R$           750.851 

                   12 1,03% 0%  R$           435.982                       -    R$                (24.633)  R$                        -    R$           (26.159)  R$                         -    R$                       -    R$           (8.720)  R$               (87.196)  R$             289.274  R$        1.040.125 

                   13 1,03% 0%  R$           435.982                       -    R$                (24.633)  R$                        -    R$           (26.159)  R$                         -    R$                       -    R$           (8.720)  R$               (87.196)  R$             289.274  R$        1.329.400 

                   14 1,07% 0%  R$           450.612                       -    R$                (25.460)  R$                        -    R$           (27.037)  R$                         -    R$                       -    R$           (9.012)  R$               (90.122)  R$             298.981  R$        1.628.381 

                   15 1,10% 0%  R$           465.243                       -    R$                (26.286)  R$                        -    R$           (27.915)  R$                         -    R$                       -    R$           (9.305)  R$               (93.049)  R$             308.688  R$        1.937.069 

                   16 1,14% 0%  R$           479.873                       -    R$                (27.113)  R$                        -    R$           (28.792)  R$                         -    R$                       -    R$           (9.597)  R$               (95.975)  R$             318.396  R$        2.255.465 

                   17 1,30% 0%  R$           547.172                       -    R$                (30.915)  R$                        -    R$           (32.830)  R$                         -    R$                       -    R$         (10.943)  R$              (109.434)  R$             363.049  R$        2.618.514 

                   18 0,91% 0%  R$           383.313 3,58%  R$                (21.657)  R$              (584.489)  R$           (22.999)  R$                 (58.449)  R$               (14.612)  R$           (7.666)  R$               (76.663)  R$           (403.222)  R$        2.215.292 

                   19 0,77% 0%  R$           324.792 2,01%  R$                (18.351)  R$              (328.061)  R$           (19.488)  R$                 (32.806)  R$                 (8.202)  R$           (6.496)  R$               (64.958)  R$           (153.569)  R$        2.061.722 

                   20 0,63% 0%  R$           266.271 3,93%  R$                (15.044)  R$              (642.029)  R$           (15.976)  R$                 (64.203)  R$               (16.051)  R$           (5.325)  R$               (53.254)  R$           (545.612)  R$        1.516.111 

                   21 0,63% 0%  R$           266.271 3,59%  R$                (15.044)  R$              (585.477)  R$           (15.976)  R$                 (58.548)  R$               (14.637)  R$           (5.325)  R$               (53.254)  R$           (481.991)  R$        1.034.120 

                   22 0,63% 0%  R$           266.271 2,59%  R$                (15.044)  R$              (423.464)  R$           (15.976)  R$                 (42.346)  R$               (10.587)  R$           (5.325)  R$               (53.254)  R$           (299.727)  R$           734.393 

                   23 0,63% 0%  R$           266.271 1,96%  R$                (15.044)  R$              (320.556)  R$           (15.976)  R$                 (32.056)  R$                 (8.014)  R$           (5.325)  R$               (53.254)  R$           (183.955)  R$           550.438 

                   24 0,63% 0%  R$           266.271 1,60%  R$                (15.044)  R$              (260.654)  R$           (15.976)  R$                 (26.065)  R$                 (6.516)  R$           (5.325)  R$               (53.254)  R$           (116.565)  R$           433.873 

                   25 0,67% 0%  R$           280.901 2,83%  R$                (15.871)  R$              (461.942)  R$           (16.854)  R$                 (46.194)  R$               (11.549)  R$           (5.618)  R$               (56.180)  R$           (333.307)  R$           100.566 

                   26 0,67% 0%  R$           280.901 3,75%  R$                (15.871)  R$              (611.836)  R$           (16.854)  R$                 (61.184)  R$               (15.296)  R$           (5.618)  R$               (56.180)  R$           (501.938)  R$         (401.372)

                   27 0,67% 0%  R$           280.901 3,99%  R$                (15.871)  R$              (650.600)  R$           (16.854)  R$                 (65.060)  R$               (16.265)  R$           (5.618)  R$               (56.180)  R$           (545.547)  R$         (946.919)

                   28 0,67% 0%  R$           280.901 4,63%  R$                (15.871)  R$              (755.742)  R$           (16.854)  R$                 (75.574)  R$               (18.894)  R$           (5.618)  R$               (56.180)  R$           (663.832)  R$      (1.610.751)

                   29 0,67% 0%  R$           280.901 5,65%  R$                (15.871)  R$              (922.890)  R$           (16.854)  R$                 (92.289)  R$               (23.072)  R$           (5.618)  R$               (56.180)  R$           (851.873)  R$      (2.462.625)

                   30 0,67% 0%  R$           280.901 5,62%  R$                (15.871)  R$              (916.995)  R$           (16.854)  R$                 (91.700)  R$               (22.925)  R$           (5.618)  R$               (56.180)  R$           (845.242)  R$      (3.307.867)

                   31 1,47% 0%  R$           617.397 5,31%  R$                (34.883)  R$              (866.951)  R$           (37.044)  R$                 (86.695)  R$               (21.674)  R$         (12.348)  R$              (123.479)  R$           (565.677)  R$      (3.873.543)

                   32 1,43% 0%  R$           602.767 5,65%  R$                (34.056)  R$              (922.520)  R$           (36.166)  R$                 (92.252)  R$               (23.063)  R$         (12.055)  R$              (120.553)  R$           (637.900)  R$      (4.511.443)

PERÍODO       
(nº do mês)

% VALORIZAÇÃO 
DO IMÓVEL

RESULTADO 
ACUMULADO

% CONSTRUÇÃO
LUCRO DO 

INCORPORADOR
RESULTADO 

LÍQUIDO
VGV% VENDAS

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

DESPESAS 
LEGAIS

IMPOSTOS
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO
DESPESAS 

COM VENDAS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

PERÍODO       
(nº do mês)

% VALORIZAÇÃO 
DO IMÓVEL

RESULTADO 
ACUMULADO

% CONSTRUÇÃO
LUCRO DO 

INCORPORADOR
RESULTADO 

LÍQUIDO
VGV% VENDAS

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

DESPESAS 
LEGAIS

IMPOSTOS
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO
DESPESAS 

COM VENDAS

                   33 1,40% 0%  R$           588.137 4,69%  R$                (33.230)  R$              (766.215)  R$           (35.288)  R$                 (76.621)  R$               (19.155)  R$         (11.763)  R$              (117.627)  R$           (471.763)  R$      (4.983.205)

                   34 1,36% 0%  R$           573.507 4,18%  R$                (32.403)  R$              (682.473)  R$           (34.410)  R$                 (68.247)  R$               (17.062)  R$         (11.470)  R$              (114.701)  R$           (387.261)  R$      (5.370.466)

                   35 1,20% 0%  R$           506.207 3,28%  R$                (28.601)  R$              (535.661)  R$           (30.372)  R$                 (53.566)  R$               (13.392)  R$         (10.124)  R$              (101.241)  R$           (266.750)  R$      (5.637.216)

                   36 1,17% 0%  R$           491.577 3,31%  R$                (27.774)  R$              (540.910)  R$           (29.495)  R$                 (54.091)  R$               (13.523)  R$           (9.832)  R$               (98.315)  R$           (282.362)  R$      (5.919.578)

                   37 1,13% 0%  R$           476.947 3,32%  R$                (26.947)  R$              (542.178)  R$           (28.617)  R$                 (54.218)  R$               (13.554)  R$           (9.539)  R$               (95.389)  R$           (293.496)  R$      (6.213.074)

                   38 1,10% 0%  R$           462.317 3,87%  R$                (26.121)  R$              (631.277)  R$           (27.739)  R$                 (63.128)  R$               (15.782)  R$           (9.246)  R$               (92.463)  R$           (403.440)  R$      (6.616.514)

                   39 1,06% 0%  R$           447.686 4,63%  R$                (25.294)  R$              (755.458)  R$           (26.861)  R$                 (75.546)  R$               (18.886)  R$           (8.954)  R$               (89.537)  R$           (552.850)  R$      (7.169.364)

                   40 1,03% 0%  R$           433.056 3,46%  R$                (24.468)  R$              (565.115)  R$           (25.983)  R$                 (56.512)  R$               (14.128)  R$           (8.661)  R$               (86.611)  R$           (348.422)  R$      (7.517.786)

                   41 0,87% 0%  R$           365.757 3,85%  R$                (20.665)  R$              (628.191)  R$           (21.945)  R$                 (62.819)  R$               (15.705)  R$           (7.315)  R$               (73.151)  R$           (464.035)  R$      (7.981.821)

                   42 0,83% 0%  R$           351.127 3,36%  R$                (19.839)  R$              (548.097)  R$           (21.068)  R$                 (54.810)  R$               (13.702)  R$           (7.023)  R$               (70.225)  R$           (383.637)  R$      (8.365.458)

                   43 5,50% 0%  R$        2.317.435 2,86%  R$              (130.935)  R$              (466.873)  R$         (139.046)  R$                 (46.687)  R$               (11.672)  R$         (46.349)  R$              (463.487)  R$          1.012.386  R$      (7.353.072)

                   44 60,50% 0%  R$      25.491.785 2,50%  R$           (1.440.286)  R$              (407.573)  R$      (1.529.507)  R$                 (40.757)  R$               (10.189)  R$        (509.836)  R$           (5.098.357)  R$        16.455.279  R$        9.102.208 

TOTAL 100% 0%  R$    42.135.181 100,0%  R$         (2.380.638)  R$       (16.324.229)  R$    (2.528.111)  R$          (1.632.423)  R$           (408.106)  R$      (842.704)  R$         (8.427.036)  R$        9.102.208 

1,17%

4.943.188          2,00 anos

4.940.000          

R$ 459,45

11,72%

Na prática

Prazo para comercialização

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 

6,40%

0,88

R$ 4.363.587,54

R$ 4.360.000,00

Valor de liquidação forçada

Fator para liquidação forçada

% DO TERRENO SOBRE O VGV

VALOR DO TERRENO/M²

VALOR PRESENTE DO FLUXO

TAXA DE DESCONTO

VALOR DO TERRENO

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA DO TERRENO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Rua Osíris de Camargo Horto do Ipê São Paulo SP 49,28 Via local Normal

1 Rua Edith Junqueira de Azevedo Marques, 82 Horto do Ipê São Paulo SP 60,00 Oferta Via local Normal R$ 260.000,00 R$ 4.333,33 Julio Carmo Júnior (011) 94730-1702
2 Rua Adelaíde Braga Negrelli, 113 Horto do Ipê São Paulo SP 50,00 Oferta Via local Normal R$ 225.000,00 R$ 4.500,00 Rodrigues Maia Agenciamento(011) 3586-6990
3 Rua Francisco da Cruz Mellão, 710 Horto do Ipê São Paulo SP 50,00 Oferta Via local Normal R$ 240.000,00 R$ 4.800,00 Nivaldo Prado (011) 97145-2616
4 Rua Antônio Ambuba, 712 Horto do Ipê São Paulo SP 54,00 Oferta Via local Normal R$ 255.000,00 R$ 4.722,22 João Honório (011) 2308-8504
5 Rua Francisco da Cruz Mellão, 82 Horto do Ipê São Paulo SP 55,00 Oferta Via local Normal R$ 260.000,00 R$ 4.727,27 Solange Boccardo (011) 5512-6156

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADE UF ÁREA TIPO LOCAL PADRÃONº ENDEREÇO BAIRRO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO

80 100

1 80 100 21,75% R$ 4.333,33 0,90 1,00 1,00 1,05 0,95 R$ 4.096,71
2 80 100 1,46% R$ 4.500,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 R$ 4.064,71
3 80 100 1,46% R$ 4.800,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 R$ 4.335,69
4 80 100 9,58% R$ 4.722,22 0,90 1,00 1,00 1,02 0,92 R$ 4.348,30
5 80 100 11,61% R$ 4.727,27 0,90 1,00 1,00 1,03 0,93 R$ 4.372,97

Número de dados 5 Limite inferior R$ 3.607,12 Limite inferior R$ 4.140,98
Graus de liberdade 4 Média amostral R$ 4.243,68 Média amostral R$ 4.243,68
"T" de Student 80% bicaudal 1,533 Limite superior R$ 4.880,23 Limite superior R$ 4.346,37
Valor máximo R$ 4.372,97
Valor mínimo R$ 4.064,71 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 4,84%
Desvio-padrão R$ 149,80 Valor unitário adotado R$ 4.243,68
Coeficiente de variação 3,53% Área 49,28

Valor crítico 1,65 RESULTADO Valor final R$ 209.128,36
dmax/s 0,86 permanece Na prática R$ 209.000,00
dmin/s 1,19 permanece

TESTE CHAUVENET

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS CAMPO DE ARBÍTRIO

VALOR 
HOMOGENEIZADO

ÍNDICES DIFERENÇA 
DE ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

FATORES FATOR 
TOTAL

VALORES ADOTADOS

INTERVALO DE CONFIANÇA

Nº
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-12 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1
Nível de detalhamento do 

projeto hipotético
Anteprojeto ou projeto básico Estudo preliminar

Aproveitamento, ocupação e usos 
presumidos

3

2
Preço de venda das unidades 

do projeto hipotético

No mínimo, Grau II de 
fundamentação no método 

comparativo

Grau I de fundamentação no 
método comaprativo

Estimativa 3

3
Estimativa dos custos de 

produção
Grau III de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau II de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau I de fundamentação no 

método da quantificação do custo
1

4 Prazos
Fundamentados com dados obtidos 

no mercado
Justificados Arbitrados 1

5 Taxas
Fundamentadas com dados obtidos 

no mercado
Justificadas Arbitrados 1

6 Modelo Dinâmico com fluxo de caixa
Dinâmico com equações 

predefinidas 
Estático 3

7
Análise setorial e diagnóstico 

de mercado
De estrutura, conjuntura, 

tendências e conduta
Da conjuntura Sintéticos da conjuntura 2

8 Cenários Mínimo 3 2 1 1

9
Análises de sensibilidade do 

modelo
Simulações com discussão do 
comportamento do modelo

Simulações com identificação das 
variáveis mais significativas

Sem simulação 2

TOTAL DE PONTOS ATINGIDOS: 17,00

GRAU ATINGIDO:  GRAU I 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO INVOLUTIVO

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU PONTOS 

ADQUIRIDOS
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Afastamento dos blocos Fachada dos imóveis  

  
Fachada dos imóveis 

 

Logradouro  

M
IN
U
T
A

5925



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-12 - Anexo 2               2 

  
Logradouro Vista do imóvel 

  
Vista do terreno  Vista do terreno 
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-14 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR. 

Sociedade anônima fechada com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: IMÓVEIS RESIDENCIAIS, situados no Condomínio Residencial Diamante, na Avenida Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 

101, 203, 401 e 402, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na Cidade e Estado de São Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada do objeto para fins de suporte ao processo de Recuperação 

Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE VALORES 

IMÓVEL ÁREA (m²) 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
JUSTO 

VALOR 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

101 50,32  R$      4.451,69   R$        224.010,00   R$        217.170,00  

203 50,04  R$      4.451,69   R$        222.760,00   R$        215.960,00  

401 94,22  R$      3.521,92   R$        331.840,00   R$        321.710,00  

402 85,45  R$      3.248,10   R$        277.550,00   R$        269.070,00  
     

VALORES TOTAIS  R$ 1.056.160,00   R$ 1.023.910,00  

 

 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-

2: 2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esses valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão baseados no fato de que não há restrições 

impeditivas à comercialização da propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos 

ambientais, entre outros.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao IMÓVEIS RESIDENCIAIS, situado no Condomínio Residencial 

Diamante, na Avenida Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 101, 203, 401 e 402, 

Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na Cidade e Estado de São Paulo. 

Na elaboração desse trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais por 

meio de terceiros e agentes de mercado. A vistoria do imóvel se deu no dia 

15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 
Engenheiro de Produção (CREA/RJ 2004104362) 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens 

envolvidos ou na operação, bem como não há qualquer outra 

circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação a sua veracidade assim como não está expressando opinião 

sobre os mesmos.  

▪ Informações de planejamento urbano são obtidas, quando possível, 

verbalmente através de consulta às autoridades locais responsáveis, 

porém quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas através de levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para esses devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e ainda às características do imóvel avaliando, este 

relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita, como gerencial.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório são conjunturais e 

temporais e baseiam-se em diversas premissas, realizadas na presente 

data, tais como: preços, participações de mercado, dimensões, entre 

outros. Assim, os resultados obtidos futuramente para o imóvel podem 

vir a ser diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, seja 

por conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou alterações súbitas no mercado. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. VALOR JUSTO 

Após a análise do objeto e da finalidade do Laudo, adotou-se a definição do valor justo, seguindo-se as premissas a seguir. 

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

▪ Mensuração do ativo 

Foram analisados e considerados os atributos específicos formadores de 

valor do bem objeto do teste, como: área, local, padrão construtivo, 

acessos, estado de conservação, segmento do mercado imobiliário em que o 

imóvel se encontra inserido, possíveis restrições de venda, entre outros. 

▪ Preço de saída 

O preço de saída considera um ambiente de normalidade de preços entre os 

participantes do mercado e os potenciais interessados no bem. 

▪ Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável, neste Laudo, considera que há um 

mercado principal, organizado e transparente, em que são realizadas as 

transações com ativos do mesmo segmento do imóvel objeto desta 

avaliação. 

▪ Participantes do mercado 

Os participantes do mercado principal para o ativo foram definidos como 

empresas de médio e grande portes para a comercialização de unidades 

residenciais ou investidores interessados em imóveis com potencial de 

geração de contratos de arrendamento de longo prazo. 

▪ Técnicas de avaliação 

Partiu-se do princípio de que os participantes de mercado utilizariam a 

Norma de Avaliação NBR 14.653, da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor justo do objeto.  

▪ Hierarquia de inputs 

Foram utilizadas as metodologias constantes na NBR 14.653, da ABNT, como 

referências para os cálculos dos graus de fundamentação e precisão deste 

Laudo de Avaliação. 
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Como foi observado grande quantidade de elementos comparáveis em oferta no mercado local, utilizou-se no presente Laudo a metodologia descrita a seguir. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO 

DEFINIÇÃO 

Esse método define o valor do imóvel através da comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhantes. É primeiramente realizada uma 

pesquisa de mercado buscando a composição de uma amostra representativa 

de dados mercadológicos de imóveis com características, tanto quanto 

possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência 

disponível. Essa etapa, que envolve estrutura e estratégia de pesquisa, 

inicia-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o 

auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de 

experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor. Na 

estrutura de pesquisa, são eleitas as variáveis que, em princípio, são 

relevantes para explicar a formação de valor, e estabelecidas as supostas 

relações entre si e com a variável dependente. Os elementos pesquisados 

são então submetidos a uma homogeneização técnica feita com auxílio de 

fatores consagrados de ponderação empírica, que visa à avaliação de 

características e atributos dos dados pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão 

dos preços (preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área e 

frente), localizacionais (bairro, logradouro, distância a polo de influência, 

entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época e condição do 

negócio - à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias 

existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que 

se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis 

consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco 

relevantes e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de 

variáveis quantitativas. 
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fator adotado para elementos em oferta, tendo em vista que ele 

normalmente sofre uma redução de valor para fechamento do negócio que 

varia de 0,8 a 1,0. 

OFERTA 

1,00 Realizado/Liquidação 

0,90 Oferta 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da localização. 

LOCAL 

80 Via local 

90 Via secundária 

100 Via principal 

110 Via principal de alto fluxo 

FATOR DE ÁREA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da área. 

F = (s/S)1/4, quando a variação entre as duas áreas for menor que 30%; ou 

F = (s/S)1/8, quando a variação entre as duas áreas for maior do que 30%; 
onde:  

s = área do elemento de pesquisa 

S = área do imóvel avaliando 

FATOR PADRÃO CONSTRUTIVO 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função das características construtivas.  

PADRÃO CONSTRUTIVO 

110,00 Superior 

100,00 Normal 

90,00 Inferior 

FATOR QUANTIDADE DE QUARTOS 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função do número de quartos.  
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NÚMERO DE QUARTOS 

110,00 4 quartos 

100,00 3 quartos 

90,00 2 quartos 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção pelo 

mercado. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para venda de seis meses, após o 

imóvel ser exposto adequadamente ao mercado. 

FATOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para Comercialização 0,5 anos 
Taxa de desconto A VPL 6,4% 
(custo de oportunidade - Tx. Selic) 
Fator para liquidação forçada 0,97 

Sendo assim, trouxemos a valor presente descontando uma taxa de 

oportunidade de 6,40% (Taxa Selic). 

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o item 9 da NBR-14.653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de 

Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser 

especificadas quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis”. 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados”. 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor”. M
IN

U
T
A

5960



  

Laudo de Avaliação AP-00495/18-14          11 

6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado esquerdp Acesso pelo lado direito 

 

Endereço: Condomínio Residencial Diamante, na Avenida 

Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 101, 203, 401 e 

402, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na 

Cidade e Estado de São Paulo. 

Ocupação: Predominantemente residencial nas vias secundárias 

e comercial nas vias principais. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, telefonia, 

água, esgoto sanitário e pluvial, coleta de lixo, 

pavimentação asfáltica. 

Transporte 

público: 

Ônibus municipais e intermunicipais e metrô com 

estação a cerca de 200 metros e 500 metros da 

propriedade, respectivamente. 

Principais 

acessos: 

Avenida Miguel Ignácio Curi, Avenida do Contorno, 

Avenida Líder, Avenida Jacú Pêssego e a própria 

Avenida Itaquera. 
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7. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULAS 

Cartório: 9º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo. 

Data das certidões: 18/08/2008. 

Proprietário: Mudar Incorporações Imobiliárias LTDA. 

Quadro resumo: 

Matrícula Unidade Área privativa Área total 
208.990 101  50,32 m²  70,04 m²  
208.996 203 50,04 m² 69,70  
209.061 401  94,22 m² 119,35 m²  
209.042 402  85,45 m²  108,69 m²  

    
 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa avaliação, utilizaremos a área construída conforme RGI enviado, 

por ter sido o único documento confiável que contém essa informação. 

 

 

M
IN

U
T
A

5962



  

Laudo de Avaliação AP-00495/18-14          13 

8. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: Não informado. 

Formato: Irregular. 

Solo: Seco. 

Topografia: Leve declive. 

 

CONSTRUÇÕES 

Quadro resumo: 

 

 

Matrícula Unidade Área privativa Área total 
208.990 101  50,32 m²  70,04 m²  
208.996 203 50,04 m² 69,70  
209.061 401  94,22 m² 119,35 m²  
209.042 402  85,45 m²  108,69 m²  

Estrutura: Concreto armado. 

Composição: Os imóveis objetos dessa avaliação tratam-se de 2 

apartamentos de 3 quartos e 2 coberturas duplex, 

uma com 2 e outra com 3 quartos. Todos os imóveis 

possuem sala, banheiro, cozinha e área de serviço. 

ACABAMENTOS INTERNOS 

Piso: Concreto acabado nas salas e quartos, e piso cerâmico nas 
áreas molhadas. 

Paredes: Acabamento em gesso com pintura em tinta látex na sala e 

nos quartos, no banheiro, na área de serviço e na cozinha, 

com faixa cerâmica de 60 cm sobre lavatório, bancada e 

tanque e restante em pintura acrílica sobre emboço. 

Teto: Acabamento em tintura PVA. 

Esquadrias: Portas internas de madeira e janelas em alumínio. 
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9. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1. LOCALIZAÇÃO 

O bairro Itaquera, situa-se na Zona Leste da cidade de São Paulo e possui 

ocupação predominantemente residencial horizontalizada, com poucos 

condomínios verticais, sendo estas construções voltadas à classe média e 

classe média baixa e vocação comercial apresentando inúmeros pontos de 

comércio nas vias principais.  

Atendido por diversas linhas de ônibus, o bairro também abriga a estação 

Corinthians-Itaquera de metrô que dá acesso ao Shopping Metrô Itaquera e a 

Arena Corinthians e avenidas que ligam a Zona Leste ao Centro da cidade de 

São Paulo. 

9.2. IMÓVEL 

Os imóveis avaliados tratam-se de 2 apartamentos de 3 quartos e 2 

coberturas duplex, uma com 2 e outra com 3 quartos localizado no 

Condomínio Residencial Diamante, empreendimento no padrão Minha Casa, 

Minha Vida (MCMV), voltado para o público de classe média e classe média 

baixa, composto por: 

▪ 6 blocos de 5 pavimentos sendo 1 térreo, 3 tipos e 1 cobertura duplex. 

▪ 2 apartamentos de 2 quartos nas colunas 2 e 4 e 2 apartamentos de 3 

quartos nas colunas 1 e 3 de cada pavimento. 

▪ Térreo com salão de festas, 2 churrasqueiras, playground e piscina. 

Embora não tenha tido acesso ao interior do imóvel avaliado, para a 

presente avaliação foi considerado que o atual proprietário tenha instalado 

piso nos quartos e sala e, portanto, o imóvel atende a padrões similares aos 

dos elementos que compõem a amostra estudada. 

O imóvel ainda tem uma ótima localização, numa das vias principais da 

região com diversos comércios e modais que facilitam o transporte a vários 

pontos da cidade. 

9.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade está bem inserida no mercado, devido à sua localização e 

facilidade de comercialização. Seus prováveis compradores são famílias de 

classe média e classe média baixa com renda familiar de até R$ 6,5 mil. 

Durante a pesquisa, foi possível observar a existência de grande número de 

ofertas e o baixo nível de demanda de propriedades desta tipologia na 

região, bem como uma estagnação no valor por m², devido à atual crise 

econômica do país. Nos próximos anos, espera-se uma recuperação do setor 

e a normalização dos valores. 
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10. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluem para o IMÓVEL RESIDENCIAL, situado no Condomínio Residencial Diamante, na Avenida 

Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 101, 203, 401 e 402, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na Cidade e Estado de São Paulo, os valores abaixo: 

RESUMO DE VALORES 

IMÓVEL ÁREA (m²) 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
JUSTO 

VALOR 
LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA 

101 50,32  R$      4.451,69   R$        224.010,00   R$        217.170,00  

203 50,04  R$      4.451,69   R$        222.760,00   R$        215.960,00  

401 94,22  R$      3.521,92   R$        331.840,00   R$        321.710,00  

402 85,45  R$      3.248,10   R$        277.550,00   R$        269.070,00  
          

VALORES TOTAIS  R$ 1.056.160,00   R$ 1.023.910,00  
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O Laudo de Avaliação AP-00495/18-14 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a 

certificação dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 16 (dezesseis) folhas digitadas de um lado e 4 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

Assinatura Assinatura 
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11. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO 

                           

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP: 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP: 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - COMPARATIVO APARTAMENTO

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Avenida Itaquera,  7291 Apartamento Vila Carmosina São Paulo SP 50,32 Via principal de alto fluxo Normal

1 Avenida It aquera,  7291 Apart ament o Vila Carmosina São Paulo SP 54,00 Ofert a Via principal  de al t o f luxo Normal R$ 250.000,00 R$ 4.629,63 Almar Imóveis 11 94751 0113

2 Avenida It aquera,  7291 Apart ament o Vila Carmosina São Paulo SP 53,00 Ofert a Via principal  de al t o f luxo Normal R$ 245.000,00 R$ 4.622,64 DF Casa Imóveis 11 4302 7761

3 Avenida It aquera,  7291 Apart ament o Vila Carmosina São Paulo SP 50,00 Ofert a Via principal  de al t o f luxo Normal R$ 270.000,00 R$ 5.400,00 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

4 Rua Morro do Clement e Apart ament o Vila Carmosina São Paulo SP 51,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 240.000,00 R$ 4.705,88 Crismar Imóveis 11 2074 5416

5 Avenida It aquera,  7291 Apart ament o Vila Carmosina São Paulo SP 53,00 Ofert a Via principal  de al t o f luxo Normal R$ 249.000,00 R$ 4.698,11 Casa Nova Imóveis 11 94779 0271

6 Rua Agrimensor Sugaya Apart ament o Vila Carmosina São Paulo SP 58,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 253.900,00 R$ 4.377,59 Kalua Imoveis 11 97357 6218

7 Rua Agrimensor Sugaya Apart ament o Vila Carmosina São Paulo SP 52,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 207.000,00 R$ 3.980,77 DF Casa Imóveis 11 4302 7761

FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADENº ENDEREÇO SITUAÇÃO BAIRRO

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREAS
TIPO LOCAL PADRÃO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - COMPARATIVO APARTAMENTO

LOCAL QUARTOS PADRÃO OFERTA LOCAL QUARTOS PADRÃO TAMANHO

110 90 100

1 110 90 100 7,31% R$ 4.629,63 0,90 1,00 1,00 1,00 1,02 0,92 R$ 4.240,84

2 110 90 100 5,33% R$ 4.622,64 0,90 1,00 1,00 1,00 1,01 0,91 R$ 4.214,70

3 110 90 100 0,64% R$ 5.400,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 R$ 4.852,25

4 90 90 100 1,35% R$ 4.705,88 0,90 1,22 1,00 1,00 1,00 1,10 R$ 5.193,87

5 110 90 100 5,33% R$ 4.698,11 0,90 1,00 1,00 1,00 1,01 0,91 R$ 4.283,51

6 90 90 100 15,26% R$ 4.377,59 0,90 1,22 1,00 1,00 1,04 1,02 R$ 4.444,19

7 90 90 100 3,34% R$ 3.980,77 0,90 1,22 1,00 1,00 1,01 0,99 R$ 3.932,50

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS CAMPO DE ARBÍTRIO

Número de dados 7 Limit e inferior R$ 3.783,94 Limit e inferior R$ 4.217,62

Graus de l iberdade 6 Média amost ral R$ 4.451,69 Média amost ral R$ 4.451,69
"t " de St udent  80% bicaudal 1,44 Limit e superior R$ 5.119,45 Limit e superior R$ 4.685,77

Valor máximo R$ 5.193,87

Valor mínimo R$ 3.932,50 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 10,52%

Desvio padrão R$ 430,08 Prazo para Comercial ização 0,5 anos

Coef icient e de variação 9,66% TESTE CHAUVENET Taxa de descont o A VPL 6,4%

Valor Crít ico 1,8 RESULTADO (cust o de oport unidade - t x.  Sel ic)

dmax /  s 1,73                          permanece Fat or para l iquidação forçada 0,97

dmin /  s 1,21                          permanece

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

INTERVALO DE CONFIANÇA

ÍNDICES DIFERENÇA 

ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO
Nº

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - MAPA DE AMOSTRAS AP

MAPA DE AMOSTRAS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - COMPARATIVO COB. 2 QTº

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Avenida Itaquera,  7291 Cobertura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 85,45 2 quartos Via principal de alto fluxo Normal

1 Rua Agrimensor Sugaya Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 94,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 310.000,00 R$ 3.297,87 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

2 Rua Álvaro de Mendonça,  1250 Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 95,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 339.000,00 R$ 3.568,42 Neris Imóveis 11 94733 8089

3 Rua Salvador do Sul ,  154 Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 90,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 265.000,00 R$ 2.944,44 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

4 Rua Ant ônio Moura Andrade Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 92,00 Ofert a 2 quart os Via secundária Superior R$ 395.000,00 R$ 4.293,48 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

5 Rua Ant ônio Moura Andrade Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 100,00 Ofert a 4 quart os Via secundária Superior R$ 385.000,00 R$ 3.850,00 DF Casa Imóveis 11 4302 7761

6 Rua Agrimensor Sugaya Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 98,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 260.000,00 R$ 2.653,06 ane Nakamura Bosche 11 98448 2445

7 Rua Morubixiba Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 110,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 255.000,00 R$ 2.318,18 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

PADRÃO
PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

LOCALNº ENDEREÇO SITUAÇÃO BAIRRO CIDADE UF
ÁREAS

TIPO QUARTOS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - COMPARATIVO COB. 2 QTº

LOCAL QUARTOS PADRÃO OFERTA LOCAL QUARTOS PADRÃO TAMANHO

110 90 100

1 90 100 100 10,01% R$ 3.297,87 0,90 1,22 0,90 1,00 1,02 1,01 R$ 3.343,67

2 90 100 100 11,18% R$ 3.568,42 0,90 1,22 0,90 1,00 1,03 1,02 R$ 3.627,56

3 90 100 100 5,32% R$ 2.944,44 0,90 1,22 0,90 1,00 1,01 1,00 R$ 2.953,05

4 90 90 110 7,67% R$ 4.293,48 0,90 1,22 1,00 0,91 1,02 1,02 R$ 4.373,49

5 90 110 110 17,03% R$ 3.850,00 0,90 1,22 0,82 0,91 1,04 0,85 R$ 3.276,29

6 90 100 100 14,69% R$ 2.653,06 0,90 1,22 0,90 1,00 1,03 1,02 R$ 2.718,07

7 90 100 100 28,73% R$ 2.318,18 0,90 1,22 0,90 1,00 1,07 1,05 R$ 2.444,57

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

Número de dados 7 Limit e inferior R$ 2.760,89 Limit e inferior R$ 2.901,44

Graus de l iberdade 6 Média amost ral R$ 3.248,10 Média amost ral R$ 3.248,10

"t " de St udent  80% bicaudal 1,44 Limit e superior R$ 3.735,32 Limit e superior R$ 3.594,76

Valor máximo R$ 4.373,49

Valor mínimo R$ 2.444,57 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA21,35%

Desvio padrão R$ 636,93

Coef icient e de variação 19,61% Prazo para Comercial ização 0,5 anos

Valor crít ico 1,8 RESULTADO Taxa de descont o A VPL 6,4%

dmax /  s 1,767 permanece (cust o de oport unidade - t x.  Sel ic)

dmin /  s 1,262 permanece Fat or para l iquidação forçada 0,97

CAMPO DE ARBÍTRIO

TESTE CHAUVENET

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

INTERVALO DE CONFIANÇA

DIFERENÇA 

ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

ÍNDICES
Nº
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - COMPARATIVO COB. 3 QTº

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Avenida Itaquera,  7291 Cobertura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 94,22 1 3 quartos
Via principal de alto 

fluxo
Normal

1 Rua Agrimensor Sugaya Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 94,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 310.000,00 R$ 3.297,87 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

2 Rua Álvaro de Mendonça Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 95,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 339.000,00 R$ 3.568,42 Neris Imóveis 11 94733 8089

3 Rua Salvador do Sul,  154 Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 90,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 265.000,00 R$ 2.944,44 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

4 Rua Ant ônio Moura Andrade Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 92,00 Ofert a 2 quart os Via secundária Superior R$ 395.000,00 R$ 4. 293,48 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

5 Rua Ant ônio Moura Andrade Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 100,00 Ofert a 4 quart os Via secundária Superior R$ 385.000,00 R$ 3.850,00 DF Casa Imóveis 11 4302 7761

6 Rua Agrimensor Sugaya Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 98,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 260.000,00 R$ 2.653,06 ane Nakamura Bosche 11 98448 2445

7 Rua Morubixiba Cobert ura duplex Vila Carmosina São Paulo SP 110,00 Ofert a 3 quart os Via secundária Normal R$ 255.000,00 R$ 2.318,18 Yamakawa Imóveis 11 4302 7516

PADRÃO
PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

LOCALNº ENDEREÇO SITUAÇÃO BAIRRO CIDADE UF
ÁREAS

TIPO QUARTOS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - COMPARATIVO COB. 3 QTº

LOCAL QUARTOS PADRÃO OFERTA LOCAL QUARTOS PADRÃO TAMANHO

110 100 100

1 90 100 100 0,23% R$ 3.297,87 0,90 1,22 1,00 1,00 1,00 1,10 R$ 3.625,54

2 90 100 100 0,83% R$ 3.568,42 0,90 1,22 1,00 1,00 1,00 1,10 R$ 3.933,36

3 90 100 100 4,48% R$ 2.944,44 0,90 1,22 1,00 1,00 0,99 1,09 R$ 3.202,00

4 90 90 110 2,36% R$ 4.293,48 0,90 1,22 1,11 0,91 0,99 1,10 R$ 4.742,18

5 90 110 110 6,13% R$ 3.850,00 0,90 1,22 0,91 0,91 1,01 0,92 R$ 3.552,49

6 90 100 100 4,01% R$ 2.653,06 0,90 1,22 1,00 1,00 1,01 1,11 R$ 2.947,21

7 90 100 100 16,75% R$ 2.318,18 0,90 1,22 1,00 1,00 1,04 1,14 R$ 2.650,65

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

Número de dados 7 Limit e inferior R$ 2.993,63 Limit e inferior R$ 3.146,03

Graus de l iberdade 6 Média amost ral R$ 3.521,92 Média amost ral R$ 3.521,92

"t " de St udent  80% bicaudal 1,44 Limit e superior R$ 4.050,20 Limit e superior R$ 3.897,80

Valor máximo R$ 4.742,18

Valor mínimo R$ 2.650,65 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 21,35%

Desvio padrão R$ 690,62 Prazo para comercial ização 0,5 anos

Coef icient e de variação 19,61% Taxa de descont o a VPL 6,4%

Valor Crít ico 1,8 RESULTADO (cust o de oport unidade - t x.  Selic)

dmax /  s 1,767 permanece Fat or para l iquidação forçada 0,97

dmin /  s 1,262 permanece

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

INTERVALO DE CONFIANÇACAMPO DE ARBÍTRIO

TESTE CHAUVENET

DIFERENÇA 
ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

ÍNDICES
Nº
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-14 ANEXO 1 - MAPA DE AMOSTRAS COB.

MAPA DE AMOSTRAS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-14 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

IMÓVEL ÁREA (m² ) VALOR UNITÁRIO
VALOR 

JUSTO

VALOR DE LIQUIDAÇÃO 

FORÇADA

101 50,32  R$        4.451,69  R$          224.010,00  R$                 217.170,00 

203 50,04  R$        4.451,69  R$          222.760,00  R$                 215.960,00 

401 94,22  R$        3.521,92  R$          331.840,00  R$                 321.710,00 

402 85,45  R$        3.248,10  R$          277.550,00  R$                 269.070,00 

1.056.160,00R$     1.023.910,00R$            

RESUMO DE VALORES

VALORES TOTAIS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-14 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e caract eríst icas 
observadas pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 
fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens Obrigatórios
It ens 2 e 4,  no Grau III,  com os demais 

no mínimo no Grau II
It ens 2 e 4,  no mínimo no Grau II,  os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

Descrição
Grau

* No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível  de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável  que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos het erogênea. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-14 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-14 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  12/ 12

M
IN

U
T
A

5980



 

 ANEXO 2 

M
IN

U
T
A

5981



 

AP-00495/18-14 - Anexo 2          1 

 

  

Entrada Logradouro (2) 

  
Logradouro Vista do empreendimento 
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AP-00495/18-14 - Anexo 2          2 

 

  
Vista fachada e entrada Vista fachada 
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-13 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SA., doravante denominada CMDR.  

Sociedade anônima fechada com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL, localizado na Estrada Antônio Abdalla, nº 1.447, Água Branca, Cidade de Piracicaba, Estado de 

São Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada do objeto para fins de suporte ao processo de Recuperação 

Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do terreno: 20.076,00 m² 

 
 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 4.122.000,00 

(quatro milhões, cento e vinte e dois mil reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 3.641.000,00 

(três milhões, seiscentos e quarenta e um mil reais) 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001, NBR 14653-

2: 2011, da ABNT. Os valores consideram a data-base de 1 de junho de 2018 e estão fundamentados no fato de que não há restrições impeditivas à comercialização da 

propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos ambientais, entre outros empecilhos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao TERRENO RESIDENCIAL localizado na Estrada Antônio Abdalla, 

nº 1.447, Água Branca, Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. 

Na elaboração desse trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais 

concedidas por terceiros e agentes de mercado. A vistoria da propriedade se 

deu no dia 19 de junho  de 2018. 

A equipe responsável pela realização desse trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 
Engenheiro de Produção (CREA/RJ 2004104362) 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões desse Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco, e esse trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação à sua veracidade, assim como não está expressando 

opinião sobre eles.  

▪ Dados de planejamento urbano são obtidos, quando possível, 

verbalmente, por meio de consulta às autoridades locais responsáveis. 

Porém, quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no Laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas mediante levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para os devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes nesse Relatório. 

▪ Esse trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, esse Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e as características do IMÓVEL RESIDENCIAL, esse 

Relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita.  

▪ As análises e as conclusões contidas nesse Relatório baseiam-se em 

diversas premissas, realizadas na presente data, tais como: preços, 

participações de mercado, dimensões, entre outras. Assim, os 

resultados obtidos futuramente para o imóvel podem vir a ser 

diferentes de qualquer estimativa contida nesse Relatório, 

especialmente caso haja conhecimento posterior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. VALOR JUSTO 

Após a análise do objeto e da finalidade do Laudo, adotou-se a definição do valor justo, seguindo-se as premissas a seguir. 

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

▪ Mensuração do ativo 

Foram analisados e considerados os atributos específicos formadores de 

valor do bem objeto do teste, como: área, local, padrão construtivo, 

acessos, estado de conservação, segmento do mercado imobiliário em que o 

imóvel se encontra inserido, possíveis restrições de venda, entre outros. 

▪ Preço de saída 

O preço de saída considera um ambiente de normalidade de preços entre os 

participantes do mercado e os potenciais interessados no bem. 

▪ Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável, nesse Laudo, considera que há um 

mercado principal, organizado e transparente, em que são realizadas as 

transações com ativos do mesmo segmento do imóvel objeto dessa 

avaliação. 

▪ Participantes do mercado 

Os participantes do mercado principal para o ativo foram definidos como 

empresas de médio e grande portes para a comercialização de unidades 

residenciais ou investidores interessados em imóveis com potencial de 

geração de contratos de arrendamento de longo prazo. 

▪ Técnicas de avaliação 

Partiu-se do princípio de que os participantes de mercado utilizariam a 

Norma de Avaliação NBR 14.653, da ABNT, como referência básica para a 

mensuração do valor justo do objeto.  

▪ Hierarquia de inputs 

Foram utilizadas as metodologias constantes na NBR 14.653, da ABNT, como 

referências para os cálculos dos graus de fundamentação e precisão desse 

Laudo de Avaliação. 
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No presente Laudo, foi utilizada a metodologia descrita a seguir. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor total do imóvel está definido a partir da aplicação do método 

comparativo direto, para a determinação do valor do terreno. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método define o valor do imóvel mediante a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhantes.  

Primeiramente, é realizada uma pesquisa de mercado, buscando-se a 

composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis 

com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, 

com uso de toda a evidência disponível. Essa etapa, que envolve estrutura e 

estratégia de pesquisa, inicia-se pela caracterização e delimitação do 

mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou 

hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.  

Na estrutura de pesquisa, elegem-se as variáveis que, a princípio, são 

relevantes para explicar a formação de valor, e estabelecem-se as supostas 

relações entre elas e com a variável dependente. Os elementos pesquisados 

são, então, submetidos a uma homogeneização técnica, feita com auxílio de 

fatores de ponderação empírica consagrados, que visam à ponderação das 

características e dos atributos dos dados pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão 

dos preços (preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida. 

Variáveis independentes 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área e 

frente), localizacionais (bairro, logradouro, distância a polo de influência, 

entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época e condição do 

negócio — à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias 

existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que 

se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis 

consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco 

relevantes e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de 

variáveis quantitativas. 
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fator adotado para elementos em oferta, tendo em vista que, 

normalmente, sofre uma redução de valor para fechamento do negócio 

entre 0,8 a 1,0. 

OFERTA 

1,00 Realizado/Liquidação 

0,90 Oferta 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da localização. 

LOCAL 

120 Via principal de alto fluxo e frente promocional 

110 Via principal de alto fluxo 

100 Via Principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função da área. 

F = (s/S)1/4, quando a variação entre as duas áreas for menor que 30%; ou 

F = (s/S)1/8, quando a variação entre as duas áreas for maior do que 30%.  

Sendo: 

s = área do elemento de pesquisa; 

S = área do imóvel avaliando. 

FATOR TOPOGRAFIA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função do uso. 

TOPOGRAFIA 

80 Aclive/Declive forte 

90 Aclive/Declive médio 

100 Plano 
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FATOR USO 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando, em função dos melhores índices de aproveitamento para 

empreendimentos residenciais. 

ZONA 

100 Zonas de adensamento prioritário - ZAP 

95 Zonas de uso secundário - ZAS 

90 Zona especial de interesse de área construída – 
ZEIPC 

90 
Zona de ccupação controlada por fragilidade 

ambiental - ZOCFA 

Com os elementos de pesquisa devidamente homogeneizados, aplica-se o 

Método do Percentil “T” de Student, para determinação do campo de 

arbítrio com 80% de confiança. Dentro desse intervalo, o avaliador, usando 

seu julgamento pessoal, utiliza o valor unitário que achar conveniente. Esse 

valor é multiplicado pela área do imóvel avaliando, chegando-se, assim, ao 

valor do bem. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando-se em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para a comercialização de dois anos, 

após a propriedade ser exposta adequadamente ao mercado. 

 

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para comercialização  2 anos 

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - tx. Selic) 6,40% 

Fator para liquidação forçada 0,883 

Valor de liquidação forçada R$3.679.016,62  

NA PRÁTICA R$3.679.000,00  

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,40% (Taxa Selic). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 
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na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” 

O grau de fundamentação, no caso de utilização de tratamento por fatores, 

deve ser determinado conforme Anexo 1. 
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6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado esquerdo 

 

Acesso pelo lado direito 

 

 

Endereço: Estrada Antônio Abdalla, nº 1.447, Água 

Branca, Cidade de Piracicaba, Estado de São 

Paulo. 

Ocupação: Residencial uni e multifamiliar. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, 

telefonia, água (tratada e canalizada), esgoto 

sanitário, coleta de lixo e pavimentação 

asfáltica. 

Transporte público: O local é servido por linhas de ônibus que 

circulam pelas vias principais, ligando a 

região ao centro da cidade (principalmente na 

Rodovia BR-373). 
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Comércio: Inexistente no entorno imediato do imóvel. 

Comércio mais consolidado principalmente na 

região central. 

Recreação: A região carece de polos de recreação e 

equipamentos urbanos implantados. 

Ensino/Cultura: Inexistente no entorno imediato do imóvel. 

Opções de ensino, cultura e lazer mais 

consolidadas principalmente na região 

central. 

Principais acessos: O imóvel pode ser acessado através das vias 

de maior importância, como a Rodovia BR-373 

(Rodovia Cornélio Pires). 
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7. DOCUMENTAÇÃO 

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 

Número do registro: 43.497. 

Cartório: 2º Oficial de Registro de Imóveis de Piracicaba. 

Data da certidão: 11 de julho de 2011. 

Comprador: Mudar SPE 18 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. 

Área de terreno: 20.076,00 m². 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Utilizaremos a área de terreno conforme escritura, visto que essa área é que 

melhor reflete a realidade visualizada no local e as informações necessárias 

à avaliação. 
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8. PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei: Lei complementar nº 323, de 08 de julho de 

2014. 

Zona: ZAS-5 (Zona de adensamento secundário 5). 

Usos permitidos: Residencial unifamiliar e multifamiliar. 

Coeficiente de 

aproveitamento: 3.  

Taxa de ocupação: 70%. 

Gabarito de altura: N/I.  
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Zoneamento regional com a localização do imóvel destacada 
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9. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 20.076,00 m². 

Formato: Retangular. 

Solo: Embora não tenhamos tido acesso a laudos de 

prospecção e análise de solo, observou-se, na 

visita, solo firme e seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea da propriedade 
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10. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1. LOCALIZAÇÃO 

O terreno situa-se no bairro da Água Branca, de uso predominantemente 

residencial. Destaca-se a proximidade com a Rodovia BR-373 (Avenida 

Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira) e a distância de cerca de 5 km do 

Centro da Cidade de Piracicaba. 

10.2. IMÓVEL 

Trata-se de terreno passível de incorporação, destinado principalmente a 

projetos Minha Casa Minha Vida (MCMV) inserido no geomercado da região 

de Piracicaba. 

O terreno conta com um projeto de cunho habitacional popular que 

necessita passar por uma nova aprovação dos órgãos competentes da 

prefeitura de Piracicaba. O empreendimento é constituído por tipologia de 

condomínio residencial multifamiliar fechado, com infraestrutura de lazer, e 

padrão variando de médio a médio-baixo, caracterizado pela 

comercialização de unidades prontas.  

O projeto original do condomínio Residencial Califórnia Boulevard contava 

com 288 unidades habitacionais distribuídas com área média de 43,6 m². As 

obras não foram iniciadas.  

10.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Observou-se um grande número de lançamentos de empreendimentos 

residenciais populares na região, mesmo com a situação atual do mercado 

imobiliário, evidenciando a demanda por esse tipo de imóvel 

(especialmente devido aos incentivos e créditos imobiliários) e gerando 

uma sensação de retomada da indústria da construção civil. 

Principalmente nas zonas periféricas e de expansão urbana da cidade, há 

significativa oferta de terrenos com áreas próximas e passíveis de 

incorporação de empreendimentos habitacionais populares (principalmente 

MCMV). 

Potenciais compradores do TERRENO RESIDENCIAL seriam empreendedores 

visando à implantação de conjuntos de habitação destinados à classe 

média baixa, a exemplo da tipologia dos empreendimentos existentes na 

área, considerando-se as características do local e as especificidades da 

legislação vigente. 
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11.CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo, solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluíram o valor justo de R$ 4.122.000,00 (quatro milhões, cento e vinte e dois mil reais) e o 

valor de liquidação forçada de R$ 3.641.000,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil reais) para o TERRENO RESIDENCIAL, localizado na Estrada 

Antônio Abdalla, nº 1.447, Água Branca, Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. 

O Laudo de Avaliação AP-00495/18-13 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format — PDF), com a 

certificação dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 20 (vinte) folhas digitadas de um lado e 04 (quatro) anexos. A APSIS, CREA/RJ 

1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Vice-Presidente Projetos 
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12. RELAÇÃO DE ANEXOS 
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RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-495/ 18-13 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

TOTAL  S UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

Terreno residencial
Estrada Antônio Abdall,  nº  

1447
ZAS Água Branca Piracicaba SP 20.076,00   Via secundária  Plano 

1 Terreno
Est rada Francisco Luiz 

Rasera
ZAS Água Branca Piracicaba SP 7.300,00      Ofert a Via secundária Plano R$ 2.200.000,00 R$ 301,37 Acácia Imobil iária (019) 3433-9559

2 Terreno Rodovia Cornél io Pires ZAP Higienópol is Piracicaba SP 14.000,00    Ofert a Via principal Plano R$ 3.200.000,00 R$ 228,57
Imobil iária São Judas 

Tadeu
(019) 3301-4500

3 Terreno
Rua Joaquim Leit e Campos 

Pereira
ZAP Nova Pompeia Piracicaba SP 20.917,62    Ofert a Via secundária Plano R$ 6.000.000,00 R$ 286,84

Ricardo Lima 

Consult oria Imobil iária
(019) 3436-0700

4 Terreno Rua Vicent e Naval ZEIPC Vila Independência Piracicaba SP 8.993,52      Ofert a Via secundária Plano R$ 3.000.000,00 R$ 333,57 St oria Imóveis (21) 3199-8501

5 Terreno Avenida Adolpho Bert oncel lo ZAP São Jorge Piracicaba SP 17.900,00    Ofert a Via principal Plano R$ 4.475.000,00 R$ 250,00 St oria Imóveis (21) 3199-8503

6 Terreno
Avenida Dout or Alexandre 

Guimarães dos Sant os
ZAP Dois Córregos Piracicaba SP 19.700,00    Ofert a Via principal Plano R$ 3.080.000,00 R$ 156,35 Corret or (19) 99170-7379

7 Terreno Rua Belém ZOCAF Glebas Cal ifórnia Piracicaba SP 4.919,00      Ofert a Via secundária
Acl ive/ decl ive 

médio
R$ 1.050.000,00 R$ 213,46 St oria Imóveis (21) 3199-8503

ÁREA UTILCIDADENº EMPREENDIMENTO ENDEREÇO ZONA BAIRRO
PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

UF TIPO LOCAL TOPOGRAFIA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/ 6

M
IN

U
T
A

6030



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-495/ 18-13 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL TOPOGRAFIA ZONA OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO ZONA

90 100 95

1 90 100 95 63,64% R$ 301,37 0,90 1,00 1,00 0,88 1,00 0,79 R$ 239,01

2 100 100 100 30,26% R$ 228,57 0,90 0,90 1,00 0,96 0,95 0,74 R$ 168,14

3 90 100 100 4,19% R$ 286,84 0,90 1,00 1,00 1,01 0,95 0,86 R$ 247,78

4 90 100 90 55,20% R$ 333,57 0,90 1,00 1,00 0,90 1,06 0,86 R$ 286,63

5 100 100 100 10,84% R$ 250,00 0,90 0,90 1,00 0,97 0,95 0,75 R$ 186,94

6 100 100 100 1,87% R$ 156,35 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 0,77 R$ 119,74

7 90 90 90 75,50% R$ 213,46 0,90 1,00 1,11 0,84 1,06 0,89 R$ 188,99

Número de dados 7 Limit e inferior R$ 174,52 Limit e inferior R$ 174,80

Graus de l iberdade 6 Média amost ral R$ 205,32 Média amost ral R$ 205,32
"T" de student  80% bicaudal 1,44 Limit e superior R$ 236,12 Limit e superior R$ 235,83

Valor máximo R$ 286,63

Valor mínimo R$ 119,74 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 29,72%

Desvio padrão R$ 56,07 Valor unit ário adot ado R$ 205,32

Coef icient e de variação 27,31% Área 20.076,00

Valor crít ico 1,8 RESULTADO Valor f inal R$ 4.121.967,61

dmax/ s 1,450 permanece Na prát ica R$ 4.122.000,00

dmin/ s 1,526 permanece

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES FATOR 

TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

ÍNDICES DIFERENÇA 

DE ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO
Nº

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-495/ 18-13 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores ut i l izados 

no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações 
feit as pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

correspondent es aos fat ores ut i l izados
2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II
It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos
het erogênea.  

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  3/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-495/ 18-13 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  4/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-495/ 18-13 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  5/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-495/ 18-13 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

Prazo para comercial ização 2 anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - t x.  Sel ic) 6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 3.641.033,98R$                       

NA PRÁTICA 3.641.000,00R$                       

RESUMO DE VALORES

Terreno

Valor j ust o

R$ 4.122.000,00

Edificações

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  6/ 6
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Terreno Terreno  
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Terreno Terreno  
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Terreno  Terreno  
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário

A
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-15 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR. 

Com sede na Avenida das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  

inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL,  denominado Part e da Gleba B,  Sít io Benedit o Pedroso,  sit uado na Rua Anália Pereira,  It apeva,  

Cidade de Vot orant im,  Est ado de São Paulo.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o para compra e venda para f ins gerenciais para f ins de suport e em processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  15.000,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 7.215.000,00 

(set e milhões,  duzent os e quinze mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 6.373.000,00 

(seis milhões,  t rezent os e set ent a e t rês mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011 da ABNT.  Esses valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão baseados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da propriedade,  

ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao TERRENO RESIDENCIAL,  denominado Part e da Gleba B,  Sít io 

Benedit o Pedroso,  sit uado na Rua Anál ia Pereira,  It apeva,  Cidade de 

Vot orant im,  Est ado de São Paulo.  

Na elaboração dest e t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais por 

meio de t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria do imóvel se deu no dia 

15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundament ais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corret os.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas est ão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressupost o da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relat ório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adot adas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões apresent adas.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulament os próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN),  

Conselho Federal de Cont abil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação a sua veracidade assim como não est á expressando opinião 

sobre os mesmos.   

 Informações de planej ament o urbano são obt idas,  quando possível,  

verbalment e at ravés de consult a às aut oridades locais responsáveis,  

porém quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas at ravés de levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para esses devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e const ant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Sol icit ant es e 

seus sócios,  visando ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e avaliação e ainda às caract eríst icas do imóvel avaliando,  est e 

relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a,  como gerencial.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relat ório são conj unt urais e 

t emporais e baseiam-se em diversas premissas,  real izadas na present e 

dat a,  t ais como:  preços,  part icipações de mercado,  dimensões,  ent re 

out ros.  Assim,  os result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem 

vir a ser diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  sej a 

por conheciment o post erior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou al t erações súbit as no mercado.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj et o e da f inal idade do Laudo,  adot ou-se a def inição do valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ribut os específ icos formadores de 

valor do bem obj et o do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normal idade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o dest a 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont rat os de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j ust o do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as met odologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a met odologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da aplicação do mét odo comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse mét odo def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeirament e,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quant o possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa et apa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caract erização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.   

 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às caract eríst icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conheciment os adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para element os em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechament o do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

120 Via principal de al t o f luxo e f rent e promocional 

110 Via principal de al t o f luxo 

100 Via principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da t opograf ia.  

TOPOGRAFIA 

70 Aclive/ Decl ive fort e 

80 Aclive/ Decl ive médio 

90 Aclive/ Decl ive leve 

100 Plano 
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser expost a adequadament e ao mercado.  

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

 Prazo para Comercialização  2,00 anos 

 Taxa de descont o A VPL 
(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic)  

6,40%

 Fat or para l iquidação forçada  0,88

 Valor de l iquidação forçada  R$ 6.373.134,43 

 Na prática  R$ 6.373.000,00 

Sendo assim,  t rouxemos o result ado a valor present e descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14.653-1 (Norma Brasileira para Aval iação de 

Bens – Part e 1:  Procediment os Gerais),  as aval iações podem ser 

especif icadas quant o à fundament ação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolviment o da seleção da met odologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da met odologia e 

dos inst rument os ut i l izados. ”  

“ Os graus de fundament ação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado direit o Acesso pelo lado esquerdo 

Endereço: Part e da Gleba B,  Sít io Benedit o Pedroso,  sit uado na 

Rua Anália Pereira,  It apeva,  Cidade de Vot orant im,  

Est ado de São Paulo.  

Ocupação: Predominant ement e residencial  horizont al izada em 

t odo ent orno do obj et o.  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  t elefonia,  

água,  esgot o sanit ário e pluvial ,  colet a de l ixo,  

paviment ação asfál t ica.  

Transporte 

público: 

Ônibus municipais e met rô com est ações a cerca de 

300 met ros e 800 met ros da propriedade,  

respect ivament e.  

Principais 

acessos: 

Rodovia Tenent e Celest ino Américo,  Rodovia 

Raimundo Ant unes Soares e Avenida Rogério 

Cassola,  Avenida Adolfo Massagl ia.  
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

ESCRITURA 

Cartório: 2º Tabel ião de Not as de Sorocaba/  SP.  

Número da matrícula: 1.403 

Data da certidão: 15/ 02/ 2018 

Proprietário: Mudar SPE5 Empreendiment os Imobil iários 

LTDA. 

Área de terreno: 15.000 m² .  

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa aval iação,  ut i l izaremos a área do t erreno conforme escrit ura 

enviada pelo cl ient e,  por ser a informação mais conf iável.  
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8.  PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei: Lei Complement ar,  nº 004,  de 17 de dezembro 

de 2015.  

Zona: ZR-1 (Zona Residencial  1)  

Usos permitidos: Exclusivament e residencial.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 2,00 (máximo).   

Taxa de ocupação: 60%.  

Gabarito de altura: Duas vezes a largura da rua.   

 

 

 

 

Mapa de zoneament o  
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9.  DESRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 15.000,00 m² .  

Formato: Regular.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  observou-se na 

visit a solo f irme e seco.  

Topografia: Leve decl ive.  

 

Croqui da propriedade 
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10.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1.  LOCALIZAÇÃO 

Vot orant im é uma cidade do int erior do Est ado de São Paulo.  Sua ocupação 

é predominant ement e rural  com expansão residencial focada em 

condomínios horizont ais e lot eament os.  A região cont a com comércios nas 

vias principais e grandes áreas dest inadas à ocupação indust rial ,  abrigando 

indúst rias de t ecido,  papel,  celulose,  cal,  embalagem,  e principalment e a 

indúst ria de ciment o que leva o mesmo nome,  Vot orant im,  e que é a grande 

responsável pelo recolhiment o de t r ibut os da cidade.  

Vot orant im localiza-se em um dos principais eixos indust riais do est ado 

pelas Rodovias Cast elo Branco,  Raposo Tavares,  Sant os Dumont  e Raimundo 

Ant unes Soares,  que l igam o município ao l i t oral  sul  do est ado.  

10.2.  IMÓVEL 

Trat a-se de t erreno com conf iguração ret angular,  t est ada no nível da Rua 

Anál ia Pereira e em leve decl ive para os fundos.  Devido às caract eríst icas da 

região e do próprio imóvel,  ele é passível de incorporação,  dest inado 

principalment e a proj et os Minha Casa Minha Vida (MCMV).  

O t erreno cont a com um proj et o de cunho habit acional popular que 

necessit a passar por uma nova aprovação dos órgãos compet ent es da 

prefeit ura de Vot orant im por t rat ar-se se um empreendiment o const it uído 

por t ipologia de condomínio residencial  mult ifamil iar fechado e padrão 

variando de médio a médio-baixo,  caract erizado pela comercial ização de 

unidades pront as.   

10.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade t em boa local ização,  em um bairro const it uído por 

condomínios residenciais e lot eament os e próximo de uma das principais vias 

de acesso da região.  

Observou-se um grande número de ofert as de t errenos similares na região,  

mesmo com a sit uação at ual do mercado imobil iário,  evidenciando a 

demanda por esse t ipo de imóvel.  

Pot enciais compradores do t erreno residencial  seriam empreendedores 

visando à implant ação de conj unt os de habit ação dest inados à classe média-

baixa,  a exemplo da t ipologia dos empreendiment os exist ent es na área,  

considerando-se as caract eríst icas do local e as especif icidades da legislação 

vigent e.   
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11.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj et o do present e Laudo sol icit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procediment os t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluem para o TERRENO RESIDENCIAL,  denominado Part e da Gleba B,  Sít io Benedit o Pedroso,  

sit uado na Rua Anál ia Pereira,  It apeva,  Cidade de Vot orant im,  Est ado de São Paulo,  o valor justo de R$ 7.215.000,00 (set e milhões,  duzent os e quinze mil  

reais) e o valor de liquidação forçada de R$ 6.373.000,00 (seis milhões,  t rezent os e set ent a e t rês mil  reais).  

O Laudo de Aval iação AP-00485/ 18-15 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al  (document o elet rônico em Port able Document  Format  - PDF),  com a 

cert if icação dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 17 (dezesset e) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo represent ada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

Assinat ura Assinat ura 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-15 ANEXO 1 - COMPARATIVO TERRENO

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Rua Anália Pereira Terreno Itapeva Votorantim SP 15000,00 Via principal de alto fluxo Aclive/  declive leve

1 Chácaras Sant a Maria Terreno It apeva São Paulo SP 5000,00 Ofert a Via secundária Plana R$ 2.120.000,00 R$ 424,00 Rodrigo Paschoa Faust ino 15 99169 1223

2 Rua Aracy Velasco Gonçalves Terreno It apeva São Paulo SP 14000,00 Of ert a Via secundária Plana R$ 9.100.000,00 R$ 650,00 Amorim e Silva 15 99702 1380

3 It apeva Terreno It apeva São Paulo SP 4163,00 Ofer t a Via secundária Acl ive/  decl ive leve R$ 1.300.000,00 R$ 312,27 Casabranca Imóveis 15 2102 9999

4 Avenida Pedro Gonçalves Terreno It apeva São Paulo SP 28268,00 Ofert a Via principal Acl ive/  decl ive leve R$ 22.000.000,00 R$ 778,27 Zona Sul Negocios Imobil iários 15 3243 3099

5 Vila ir ineu Terreno It apeva São Paulo SP 14000,00 Ofert a Via local Acl ive/  decl ive fort e R$ 3.500.000,00 R$ 250,00 Casabranca Imóveis 15 2102 9999

6 Avenida Gisele Const ant ino,  30 Terreno Parque Bela Vist a São Paulo SP 20000,00 Ofert a Via principal  de al t o f luxo Plana R$ 12.000.000,00 R$ 600,00 Amorim e Silva 15 99702 1380

7 Jardim Paraíso Terreno It apeva São Paulo SP 8000,00 Ofert a Via secundária Plana R$ 8.000.000,00 R$ 1.000,00 Imóveis Capri 15 996757616

8 Avenida Gisel le Const ant ino Terreno It apeva São Paulo SP 29268,00 Of ert a Via secundária Plana R$ 19.000.000,00 R$ 649,17 Triunfai Imóveis 15 3019 7205

9 Jardim karol ine Terreno It apeva São Paulo SP 15560,00 Ofert a Via local Acl ive/  decl ive médio R$ 4.000.000,00 R$ 257,07 Imóveis Capri 15 996757616

10 Vila Domingues Terreno It apeva São Paulo SP 7000,00 Ofert a Via principal Plana R$ 3.900.000,00 R$ 557,14 Sonia Escanhoela 15 99112 3922

11 Jardim Tat iana Terreno It apeva São Paulo SP 5100,00 Ofert a Via local Plana R$ 1.800.000,00 R$ 352,94 Sorocaba Compre Imoveis 15 3014 0707

12 Green Valey Terreno It apeva São Paulo SP 10400,00 Ofert a Via local Plana R$ 4.000.000,00 R$ 384,62 AE Pat rimônio 15 2105 0380

FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADENº ENDEREÇO SITUAÇÃO BAIRRO

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREAS
TIPO LOCAL TOPOGRAFIA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/ 7

M
IN

U
T
A

6082



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-15 ANEXO 1 - COMPARATIVO TERRENO

LOCAL TOPOGRAFIA OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO

110 100

1 90 110 66,67% R$ 424,00 0,90 1,22 0,91 0,87 0,87 R$ 369,59

2 90 110 6,67% R$ 650,00 0,90 1,22 0,91 0,98 0,98 R$ 638,88

3 90 100 72,25% R$ 312,27 0,90 1,22 1,00 0,85 0,94 R$ 292,65

4 100 100 88,45% R$ 778,27 0,90 1,10 1,00 1,08 0,95 R$ 742,86

5 80 80 6,67% R$ 250,00 0,90 1,38 1,25 0,98 1,35 R$ 338,57

6 110 110 33,33% R$ 600,00 0,90 1,00 0,91 1,04 0,76 R$ 453,27

7 90 110 46,67% R$ 1.000,00 0,90 1,22 0,91 0,92 0,82 R$ 823,41

8 90 110 95,12% R$ 649,17 0,90 1,22 0,91 1,09 0,97 R$ 628,62

9 80 90 3,73% R$ 257,07 0,90 1,38 1,11 1,01 1,24 R$ 317,74

10 100 110 53,33% R$ 557,14 0,90 1,10 0,91 0,91 0,73 R$ 406,05

11 80 110 66,00% R$ 352,94 0,90 1,38 0,91 0,87 0,98 R$ 346,97

12 80 110 30,67% R$ 384,62 0,90 1,38 0,91 0,96 1,07 R$ 413,33

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS
INTERVALO DE 
CONFIANÇA

Número de dados 12 Limit e inferior R$ 408,85 Limit e inferior R$ 410,18

Graus de Liberdade 11 Média amost ral R$ 481,00 Média amost ral R$ 481,00

"t " de St udent  80% bicaudal 1,363 Limit e superior R$ 553,15 Limit e superior R$ 551,81

Valor máximo R$ 823,41

Valor mínimo R$ 292,65 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 29,44% VALORES ADOTADOS

Desvio padrão R$ 179,97 Valor unit ário adot ado R$ 481,00

Coef icient e de variação 37,42% Área do t erreno 15000,00

Valor Crít ico 2,03 RESULTADO Valor f inal R$ 7.214.944,37

dmax /  s 1,90 permanece Na prát ica R$ 7.215.000,00

dmin /  s 1,05 permanece

2,00 anos

6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,88

Valor de l iquidação forçada

Na prát ica R$ 6.373.000,00

R$ 6.373.134,43

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de descont o A VPL
(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 

 Prazo para Comercialização 

ÍNDICES DIFERENÇA 
ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

Nº

TESTE CHAUVENET

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-15 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 3

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 
dos dados anal isados,  com fot o e 
caract eríst icas observadas pelo 

aut or do laudo

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 
fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

9

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens Obrigatórios
It ens 2 e 4,  no Grau III,  com os 
demais no mínimo no Grau II

It ens 2 e 4,  no mínimo no Grau II,  os 
demais no mínimo no Grau I

Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

* No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível  de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável  que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos het erogênea. 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-15 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

 Prazo para Comercialização 2,00 anos

 Taxa de descont o A VPL

(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 
6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,88

Valor de l iquidação forçada

Na prática

RESUMO DE VALORES

Terreno

Valor de mercado

R$ 7.215.000,00

(set e milhões seiscent os e t r int a e oit o mil  reais)

(seis milhões,  trezentos e setenta e três mil reais)

R$ 6.373.134,43

R$ 6.373.000,00

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-15 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-15 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-15 ANEXO 1 - MAPA DE AMOSTRAS

MAPA DE AMOSTRAS
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-15 - Anexo 2 1
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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12.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  MAPA DE LOCALIZAÇÃO E FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP:  20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP:  01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  

M
IN

U
T
A

6108



 

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-16 
RUA ARMANARI, LOTES 11, 12, 13, 14 E 15 
DA QUADRA 19, VILA XV DE NOVEMBRO, 
ITAQUERA, SÃO PAULO, SP 

M
IN

U
T
A

T
JR

J 
C

A
P

 E
M

P
05

 2
01

80
47

58
53

0 
03

/0
7/

18
 2

1:
59

:0
91

41
11

2 
P

R
O

G
E

R
-V

IR
T

U
A

L

6109



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-16          1 

LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-16 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR. 

Com sede na Avenida das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  

inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: IMÓVEL RESIDENCIAL,  denominado Condomínio Residencial  Ônix,  sit uado no Rua Armanari,  Lot es 11,  12,  13,  14 e 15 da 

quadra 19,  Vila XV de Novembro,  Dist rit o de It aquera,  Cidade e Est ado de São Paulo.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau I,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE VALORES 

 Área considerada Valor justo 
Valor para 

liquidação forçada 

Terreno 7.884,38 m²  R$ 11.462.700,00 R$ 11.112.600,00 

Construções 13.223,85 m²  R$ 16.513.000,00 R$ 13.598.800,00 

Total  R$ 27.004.700,00 R$ 24.711.400,00 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-

2:  2011 da ABNT.  Esses valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão baseados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da propriedade,  

ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros.   

  

M
IN

U
T
A

6111



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-16          3 

ÍNDICE 

1.   INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.   PRINCÍPIOS E RESSALVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

3.   LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

4.   VALOR JUSTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

5.   METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

6.   LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

7.   DOCUMENTAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

8.   DESCRIÇÃO DO IMÓVEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

9.   ANÁLISE DA PROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

10.   CONCLUSÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

11.   RELAÇÃO DE ANEXOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

M
IN

U
T
A

6112



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-16          4 

1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao IMÓVEL RESIDENCIAL,  denominado Condomínio Residencial 

Ônix,  sit uado no Rua Armanari,  Lot es 11,  12,  13,  14 e 15 da quadra 19,  Vila 

XV de Novembro,  Dist rit o de It aquera,  Cidade e Est ado de São Paulo.  

Na elaboração desse t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais por 

meio de t erceiros e agentes de mercado.  A vist oria do imóvel se deu no dia 

15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens 

envolvidos ou na operação,  bem como não há qualquer out ra 

circunst ância relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as análises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém, a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Contábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN),  

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação a sua veracidade assim como não est á expressando opinião 

sobre os mesmos.   

 Informações de planej ament o urbano são obt idas,  quando possível,  

verbalment e at ravés de consult a às aut oridades locais responsáveis,  

porém quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas at ravés de levant amento feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para esses devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Sol icit ant es e 

seus sócios,  visando ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publicado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e avaliação e ainda às caract eríst icas do imóvel aval iando,  est e 

relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a,  como gerencial.   

 As anál ises e as conclusões cont idas nest e Relat ório são conj unt urais e 

t emporais e baseiam-se em diversas premissas,  real izadas na present e 

dat a,  t ais como:  preços,  part icipações de mercado,  dimensões,  ent re 

out ros.  Assim,  os result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem 

vir a ser diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  sej a 

por conheciment o posterior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou al t erações súbit as no mercado.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj eto e da f inal idade do Laudo,  adotou-se a def inição do 

valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ributos específ icos formadores de 

valor do bem obj eto do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o desta 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont ratos de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j usto do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as metodologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e laudo foi ut i l izado o Mét odo Evolut ivo devido à presença das const ruções em condições de reaproveit ament o por prováveis compradores,  mesmo que 

inacabadas e pelo fat o de não haver element os similares sendo ofert ados na região.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL - MÉTODO EVOLUTIVO 

DEFINIÇÃO 

Esse mét odo def ine o valor t ot al  do imóvel a part ir da conj ugação do 

mét odo comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno,  e do 

mét odo do cust o de reprodução das benfeit orias.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel at ravés da comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhantes.  É primeirament e realizada uma 

pesquisa de mercado buscando a composição de uma amost ra representat iva 

de dados mercadológicos de imóveis com caract eríst icas,  t ant o quant o 

possível,  semelhant es às do aval iando,  usando-se t oda a evidência 

disponível.  Essa et apa,  que envolve est rut ura e est rat égia de pesquisa,  

inicia-se pela caract erização e del imit ação do mercado em anál ise,  com o 

auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou hipót eses advindas de 

experiências adquiridas pelo aval iador sobre a formação do valor.  Na 

est rut ura de pesquisa,  são eleit as as variáveis que,  em princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecidas as supost as 

relações ent re si e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são ent ão submet idos a uma homogeneização t écnica feit a com auxíl io de 

fat ores consagrados de ponderação empírica,  que visa à aval iação de 

caract eríst icas e at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio - à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adotado para element os em ofert a,  t endo em vist a que ele 

normalment e sof re uma redução de valor para fechamento do negócio que 

varia de 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

80 Via local 

90 Via secundária 

100 Via principal 

110 Via principal de alt o f luxo 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%; 
onde:   

s = área do element o de pesquisa 

S = área do imóvel aval iando 

FATOR PADRÃO CONSTRUTIVO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da t opograf ia.   

TOPOGRAFIA 

110,00  Plana  

100,00  Acl ive/  decl ive leve  

90,00  Acl ive/  decl ive médio  

80,00  Acl ive/  decl ive fort e  
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MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DE CUSTO – CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 

Esse método consist e na det erminação do custo at ual de reprodução da 

benfeit oria,  observando-se t odas as caract eríst icas originais da const rução.   

O valor da const rução é def inido adot ando-se o cust o unit ário básico de 

edif icação,  det erminado por consult as feit as em revist as especial izadas em 

índices e cust os da const rução civi l .  Esse valor é mult ipl icado pela área 

equivalent e de const rução do imóvel.   

Sobre esse mont ant e,  adiciona-se uma porcent agem relat iva aos fat ores não 

incluídos no valor da const rução,  t ais como:  t axa de BDI,  cust o do proj et o,  

emolument os,  et c. ,  estabelecendo-se assim o valor de reposição da 

const rução.  Sobre esse valor,  apl ica-se um fat or de depreciação 

est abelecido pela Tabela de Ross-Heidecke (função do est ado de 

conservação e idade aparent e da const rução),  chegando-se,  assim,  ao valor 

at ual da const rução.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

A Novo 

B Ent re novo e regular 

C Regular 

D Ent re regular e reparos simples 

E Reparos simples 

F Ent re reparos simples e import ant es 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

G Reparos import ant es 

H Ent re reparos import ant es e sem valor 

A depreciação é result ante do desgaste de uso e exposição dos element os.  A 

obsolescência funcional ocorre por efeit o da diminuição do valor pela 

condição int erna do imóvel det erminada pelo design e por mat eriais ou 

processos inadequados,  que result am em inadequações,  capacidade,  

inut i l ização ou excesso de cust o operacional.  

A obsolescência econômica/ ext erna é um dano irreparável no valor das 

const ruções e das benfeit orias,  causado pelas condições desfavoráveis da 

economia local e do set or indust rial ,  t ais como:  indisponibil idade de 

f inanciamentos,  perda de font es de mat éria-prima e mão de obra,  fal t a de 

t ransport es ef icient es,  mudança de cent ro de negócio,  da legislação e dos 

cost umes.  

Ao cust o de reprodução da const rução obt ido ant eriorment e,  apl ica-se um 

fat or de depreciação est abelecido pelo Mét odo de Ross-Heidecke (função do 

est ado de conservação e idade aparente da edif icação),  chegando-se,  assim 

ao cust o de reedição da const rução.  
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CÁLCULO DO VALOR FINAL DO IMÓVEL 

O valor de mercado para compra e venda do imóvel é obt ido pelo somat ório 

das parcelas de t erreno e const rução.  Caso o valor result ant e não est ej a 

adequado à sit uação do mercado imobil iário da região no segment o em 

est udo,  adota-se um fat or de comercial ização.  

FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO –  

Fat or apl icado sobre o valor de mercado em uso,  para o cálculo do valor de 

mercado,  quando est e não pode ser calculado pelo mét odo comparat ivo 

diret o.  Esse fat or represent a a ofert a/ procura para um bem, num 

det erminado moment o,  podendo,  em função dist o,  ser menor,  igual ou 

superior à unidade.  É calculado anal isando-se os negócios similares,  

efet ivament e real izados na região onde se encont ra o bem avaliado,  

comparando-os com seus respect ivos valores de mercado em uso.  

O valor de mercado será obt ido at ravés da soma do valor do t erreno e o 

cust o da const rução,  apl icando sobre eles um fat or de aj ust e denominado 

"Fat or de Comercial ização".  

Dent re as diferent es condições que int erferem na det erminação do fat or de 

comercial ização,  podem ser mencionadas as seguintes:   

 Local ização do imóvel;  

 Arquit et ura e padrão compat ível com o local;  

 Funcionalidade;  

 Equil íbrio econômico do empreendiment o;  

 Condições de obsolescência;  

 Caract eríst icas geoeconômicas da região;   

 Ret ração ou euforia do set or imobil iário,  et c.  

No present e est udo,  o FC ut i l izado foi igual a 1,0.  

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14.653-1 (Norma Brasileira para Aval iação de 

Bens – Part e 1:  Procedimentos Gerais),  as aval iações podem ser 

especif icadas quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis” .  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da metodologia e 

dos inst rument os ut i l izados” .  

“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor” .  
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção pelo 

mercado.  

Depois da anál ise da região e levando em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para venda de seis meses,  após o 

imóvel ser exposto adequadament e ao mercado.  

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

 Prazo para Comercialização    2,00 anos 

 Taxa de descont o A VPL 
(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic)  

6,40% 

 Fat or para l iquidação forçada  0,88 

 Na prática  R$ 23.853.700,00 

 Sendo assim,  t rouxemos a valor present e descont ando uma t axa de 

oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

Acesso pelo lado esquerdo Acesso pelo lado direit o 

Endereço: Condomínio Residencial Ônix,  sit uado no 

Rua Armanari,  Lot es 11,  12,  13,  14 e 15 da 

quadra 19,  Vila XV de Novembro,  Dist rit o de 

It aquera,  Cidade e Est ado de São Paulo.  

Ocupação: Predominant ement e residencial nas vias 

secundárias e comercial  nas vias principais.  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  água,  esgot o sanit ário e pluvial ,  

colet a de l ixo,  paviment ação asfált ica.  

Transporte público: Ônibus municipais e int ermunicipais com 

est ação a cerca de 500 met ros da 

propriedade.  

Principais acessos: Avenida Nagib Farah Maluf ,  Avenida José 

Pinheiro Borges e Est rada It aquera 

Guaianases.  
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Cartório: 9º Of icial  de Regist ro de Imóveis de São Paulo.

Nº do registro: 200.323.  

Data das certidões: 08 de novembro de 2016.  

Proprietário: Mudar Incorporações Imobil iárias LTDA. 

Área do terreno: 7.884,38 m² .  

Área construída: 13.223,85 m² .  

 

 

FICHA TÉCNICA 

Blocos: 153 apart ament os e 18 casas dist ribuídas em 8 

blocos.  

Status: 85% de obras concluídas.  

Tipologia das 
unidades: 

Apart ament os de 2,  3 e 4 quart os e cobert ura de 2 

ou 3 quart os + suít e.  

Áreas de Uso 
Comum: 

Churrasqueira,  Piscina,  Playground,  Quadra 

recreat iva e Salão de festas.  

Proximidades: Est ação José Bonifácio,  UBS José Bonifácio III e 

colégios privados e públ icos.  

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa aval iação,  ut i l izaremos a área const ruída conforme RGI enviado,  

por t er sido o único document o conf iável que cont ém essa informação.  
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8.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 7.884,38 m² .  

Formato: Ret .  

Solo: Seco.  

Topografia: Leve decl ive.  

 

CONSTRUÇÕES 

Quadro resumo: 

 

Blocos Área total 
Casas 1.666,84 m²

Bloco 1 1.667,59 m²
Bloco 2 1.646,44 m²
Bloco 3 1.694,82 m²
Bloco 4 1.623,12 m²
Bloco 5 1.635,99 m²
Bloco 6 1.615,11 m²
Bloco 7 1.673,94 m²
Total 13.223,85 m²  

Estrutura: Concret o armado.  

Composição: Apart ament os de 2,  3 e 4 quart os e cobert ura de 2 ou 

3 quart os + suít e,  t odos com sala,  cozinha,  banheiro e 

área de serviço e área comum com Churrasqueira,  

Piscina,  Playground,  Quadra recreat iva e Salão de 

fest as.  
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ACABAMENTOS INTERNOS 

Piso: Concret o acabado nas salas e quart os,  e piso cerâmico nas 

áreas molhadas.  

Paredes: Acabament o em gesso com pint ura em t int a lát ex na sala e 

nos quart os,  no banheiro,  na área de serviço e na cozinha,  

com faixa cerâmica de 60 cm sobre lavat ório,  bancada e 

t anque e restant e em pintura acríl ica sobre emboço.  

Teto: Acabament o em t int ura PVA. 

Esquadrias: Port as int ernas de madeira e j anelas em alumínio.  
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9.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1.  LOCALIZAÇÃO 

O bairro It aquera sit ua-se na Zona Lest e da cidade de São Paulo e possui 

ocupação predominant ement e residencial  horizont al izada,  com poucos 

condomínios vert icais,  sendo essas const ruções volt adas às classes média e 

média-baixa,  e vocação comercial  apresent ando inúmeros pont os de 

comércio nas vias principais.   

At endido por diversas l inhas de ônibus,  o bairro t ambém abriga a est ação 

Corint hians-It aquera de met rô que dá acesso ao Shopping Met rô It aquera e a 

Arena Corint hians e avenidas que l igam a Zona Lest e ao Cent ro da cidade de 

São Paulo.  

9.2.  IMÓVEL 

O imóvel aval iando se t rat a de um condomínio residencial  denominado 

Condomínio Residencial  Ônix,  empreendimento no padrão Minha Casa Minha 

Vida (MCMV),  volt ado para o público das classes média e média-baixa,  

compost o por:  

 Set e blocos de cinco pavimentos sendo um t érreo,  t rês t ipos e uma 

cobert ura duplex.  

 Dois apart ament os de dois quart os nas colunas e dois apart amentos de 

t rês quart os em cada paviment o.  

 Térreo com salão de festas,  duas churrasqueiras,  playground,  quadra 

recreat iva e piscina.  

Segundo informações do cl ient e,  conf irmadas em vist oria,  o imóvel possui 

85% de obras concluídas e apresent a evidências de abandono,  o que 

prej udica seu est ado de conservação.    

9.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade est á bem inserida no mercado,  devido à sua localização e 

facil idade de comercial ização.  Pot enciais compradores seriam 

incorporadores visando a conclusão das obras.  

Durant e a pesquisa,  foi possível observar a exist ência de grande número de 

ofert as e o baixo nível de demanda de apart ament os dest a t ipologia na 

região,  bem como uma est agnação no valor por m² ,  devido à at ual crise 

econômica do país.  Nos próximos anos,  espera-se uma recuperação do setor 

e a normal ização dos valores.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj et o do present e Laudo sol icit ado por CMDR,  na data-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluem para o IMÓVEL RESIDENCIAL,  denominado Condomínio Residencial  Ônix,  sit uado no Rua 

Armanari,  Lot es 11,  12,  13,  14 e 15 da quadra 19,  Vila XV de Novembro,  Dist rit o de It aquera,  Cidade e Est ado de São Paulo,  o valor justo de R$ 27.975.700,00 

(vint e e set e milhões,  novecent os e set ent a e cinco mil e setecent os reais) e o valor para liquidação forçada de R$ 24.711.400 (vint e e quat ro milhões,  

set ecentos e onze mil  e quat rocent os reais).  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-16 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al  (documento elet rônico em Port able Document  Format  - PDF),  com a 

cert if icação dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 19 (dezenove) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

 

Assinat ura Assinat ura 
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11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO 

                           

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP:  20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP:  01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  

M
IN

U
T
A

6128



 

 ANEXO 1 

M
IN

U
T
A

6129



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-16 ANEXO 1 - COMPARATIVO TERRENO

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Rua Amanari,  Lotes 11 a 15 Terreno Vila XV São Paulo SP 7884,38 1 Via principal Plana

1 Avenida Jacu Pêssego Terreno It aquera São Paulo SP 5200,00 Ofert a Via principal Acl ive/  decl ive médio R$ 10.200.000,00 R$ 1.961,54 Luchesi Negócios Imobil iários 11 99295 6768

2 Rua Roque Polidoro Terreno It aquera São Paulo SP 2000,00 Ofert a Via local Acl ive/  decl ive leve R$ 2.000.000,00 R$ 1.000,00 Macos Bat ist a de Oliveira 11 2098 3166

3 Avenida Pires do Rio Terreno It aquera São Paulo SP 4200,00 Ofert a Via principal Acl ive/  decl ive leve R$ 9.000.000,00 R$ 2.142,86 Special Imoveis 11 2672 7200

4 Rua Cecíl ia It er Terreno It aquera São Paulo SP 2500,00 Ofert a Via secundária Aclive/  decl ive leve R$ 3.750.000,00 R$ 1.500,00 Vert ical Imóveis 11 3386 0600

5 Rua Amália de Faria Terreno It aquera São Paulo SP 3100,00 Ofert a Via secundária Aclive/  decl ive leve R$ 4.500.000,00 R$ 1.451,61 Equipe Legis Assessoria Imob. 11 2286 0065

6 Rua São Teodoro Terreno It aquera São Paulo SP 2574,00 Ofert a Via secundária Aclive/  decl ive leve R$ 3.500.000,00 R$ 1.359,75 Imobil iária Região 11 2769 4470

7 Rua Lagoa Taí Grande Terreno It aquera São Paulo SP 2990,00 Ofert a Via secundária Aclive/  decl ive leve R$ 4.920.000,00 R$ 1.645,48 Luchesi  Negócios Imobil iários 11 99295 6768

FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADENº ENDEREÇO SITUAÇÃO BAIRRO

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREAS
TIPO LOCAL TOPOGRAFIA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/ 9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-16 ANEXO 1 - COMPARATIVO TERRENO

LOCAL TOPOGRAFIA OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO

100 110

1 100 90 34,05% R$ 1.961,54 0,90 1,00 1,22 0,95 1,04 R$ 2.048,30

2 80 100 74,63% R$ 1.000,00 0,90 1,25 1,10 0,84 1,04 R$ 1.042,50

3 100 100 46,73% R$ 2.142,86 0,90 1,00 1,10 0,92 0,92 R$ 1.960,82

4 90 100 68,29% R$ 1.500,00 0,90 1,11 1,10 0,87 0,85 R$ 1.273,13

5 90 100 60,68% R$ 1.451,61 0,90 1,11 1,10 0,89 0,87 R$ 1.265,64

6 90 100 67,35% R$ 1.359,75 0,90 1,11 1,10 0,87 0,85 R$ 1.158,31

7 90 100 62,08% R$ 1.645,48 0,90 1,11 1,10 0,89 0,87 R$ 1.428,21

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS
INTERVALO DE 
CONFIANÇA

Número de dados 7 Limit e inferior R$ 1.235,77 Limit e inferior R$ 1.238,91

Graus de Liberdade 6 Média amost ral R$ 1.453,85 Média amost ral R$ 1.453,85

"t " de St udent  80% bicaudal 1,44 Limit e superior R$ 1.671,92 Limit e superior R$ 1.668,78

Valor máximo R$ 2.048,30

Valor mínimo R$ 1.042,50 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 29,57% VALORES ADOTADOS

Desvio padrão R$ 394,90 Valor unit ário adot ado R$ 1.453,85

Coef icient e de variação 27,16% Área do t erreno 7884,38

Valor Crít ico 1,8 RESULTADO Valor f inal R$ 11.462.679,43

dmax /  s R$ 1,51 permanece Na prát ica R$ 11.462.700,00

dmin /  s R$ 1,04 permanece

0,50 anos

6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,97

Valor de l iquidação forçada

Na prát ica R$ 11.112.600,00

R$ 11.112.611,01

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de descont o A VPL
(cust o de oport unidade - Tx.  Selic) 

 Prazo para Comercialização 

ÍNDICES DIFERENÇA 

ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO
Nº

TESTE CHAUVENET

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-16 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 
dos dados anal isados,  com fot o e 
caract eríst icas observadas pelo 

aut or do laudo

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 
relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 
fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens Obrigatórios
It ens 2 e 4,  no Grau III,  com os 
demais no mínimo no Grau II

It ens 2 e 4,  no mínimo no Grau II,  os 
demais no mínimo no Grau I

Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

* No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível  de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável  que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos het erogênea. 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-16 ANEXO 1 - QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS

QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS: EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS

A Novo

B Ent re novo e regular

C Regular

D Ent re regular e reparos simples

E Reparos simples

F Ent re reparos simples e import ant es

G Reparos import ant es

H Ent re reparos import ant es e sem valor

CONSTRUÇÃO N UNIDADE TIPO DE EDIFICAÇÃO PADRÃO CCU (R$/ M² ) VALOR DE REPOSIÇÃO 85% da construção VUE IA VUER EC DEPRECIAÇÃO VALOR DE REEDIÇÃO

1 18 Casas      1.666,84 m² Residencial  popular (3) Normal R$ 1.685,05 R$ 2.808.706,58 R$ 2.387.400,00              70,00 8,00                 62,00  D                      0,86                 2.055.000,00 

2 Bloco 1      1.667,59 m² Prédio sem elevador popular (6) Normal R$ 1.700,89 R$ 2.836.387,30 R$ 2.410.930,00              60,00 8,00                 52,00  D                      0,85                 2.048.000,00 

3 Bloco 2      1.646,44 m² Prédio sem elevador popular (6) Normal R$ 1.700,89 R$ 2.800.401,32 R$ 2.380.340,00              60,00 8,00                 52,00  D                      0,85                 2.022.000,00 

4 Bloco 3      1.694,82 m² Prédio sem elevador popular (6) Normal R$ 1.700,89 R$ 2.882.693,57 R$ 2.450.290,00              60,00 8,00                 52,00  D                      0,85                 2.082.000,00 

5 Bloco 4      1.623,12 m² Prédio sem elevador popular (6) Normal R$ 1.700,89 R$ 2.760.738,03 R$ 2.346.630,00              60,00 8,00                 52,00  D                      0,85                 1.994.000,00 

6 Bloco 5      1.635,99 m² Prédio sem elevador popular (6) Normal R$ 1.700,89 R$ 2.782.637,96 R$ 2.365.240,00              60,00 8,00                 52,00  D                      0,85                 2.010.000,00 

7 Bloco 6      1.615,11 m² Prédio sem elevador popular (6) Normal R$ 1.700,89 R$ 2.747.117,34 R$ 2.335.050,00              60,00 8,00                 52,00  D                      0,85                 1.984.000,00 

8 Bloco 7      1.673,94 m² Prédio sem elevador popular (6) Normal R$ 1.700,89 R$ 2.847.172,96 R$ 2.420.100,00              60,00 8,00                 52,00  D                      0,85                 2.056.000,00 

9 Paviment ação      7.884,38 m² Paviment ação Normal R$ 72,06 R$ 568.146,85 R$ 482.920,00              15,00 8,00                   7,00  D                      0,54                    262.000,00 

TOTAL   13.223,85 R$ 23.034.001,91 R$ 19.578.900,00             16.513.000,00 

Residencial popular (3) abr/ 18 Prédio sem elevador popular (6) abr/ 18

PINI - GUIA DA CONSTRUÇÃO 1.326,81       PINI - GUIA DA CONSTRUÇÃO 1.339,28                       

Proj et os e orçament os 3% Proj et os e orçament os 3%

Inst alações especiais 3% Inst alações especiais 3%

Emolument os 3% Emolument os 3%

Despesas f inanceiras 3% Despesas f inanceiras 3%

Seguros 5% Seguros 5%

Administ ração e remuneração do const rut or 10% Administ ração e remuneração do const rut or 10%

Custo Unitário de Construção  R$  1.685,05 Custo Unitário de Construção  R$                   1.700,89 

Padrão superior 125%        2.106,31 Padrão superior 125%                         2.126,11 

Padrão inferior 75%        1.263,79 Padrão inferior 75%                         1.275,66 

Pavimentação abr/ 18

PINI - GUIA DA CONSTRUÇÃO 56,74            

Proj et os e orçament os 3%

Inst alações especiais 3%

Emolument os 3%

Despesas f inanceiras 3%

Seguros 5%

Administ ração e remuneração do const rut or 10%

Custo Unitário de Construção  R$       72,06 

Padrão superior 125%             90,07 

Padrão inferior 75%             54,04 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO LEGENDA

N: Quant idade
Ccu: Cust o de const rução unit ário
Valor de reposição:  Ac*Ccu
VUE: Vida út i l  econômica
IA: Idade aparent e (anos)
VUER: Vida út i l  econômica remanescent e
D: Depreciação conforme t abela Ross-Heidecke
Valor de Reedição: VR*(1-D)

Valor dos edifícios
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-16 ANEXO 1 - GRAUS QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS

III II I

1 Est imat iva do cust o diret o
Pela elaboração de orçament o,  no 

mínimo sint ét ico

Pela ut i l ização de cust o unit ário 
básico para proj et o semelhant e ao 

proj et o padrão

Pela ut i l ização de cust o unit ário 
básico para proj et o diferent e do 
proj et o padrão,  com os devidos 

aj ust es

2

2 BDI Calculado Just if icado Arbit rado 1

3 Depreciação f ísica

Calculada por levant ament o do 
cust o de recuperação do bem,  para 
deixá-lo no est ado de novo ou casos 

de bens novos ou proj et os 
hipot ét icos

Calculada por mét odos t écnicos 
consagrados,  considerando-se idade,  

vida út i l  e est ado de conservação
Arbit rado 2

TOTAL DE PONTOS ATINGIDOS 5,00

GRAU ATINGIDO  GRAU I 

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU PONTOS 

ADQUIRIDOS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-16 ANEXO 1 - GRAUS EVOLUTIVO

III II I

1 Est imat iva do valor do t erreno

Grau III de fundament ação no 

mét odo comparat ivo ou no 

involut ivo

Grau II de fundament ação no 

mét odo comparat ivo ou no 

involut ivo

Grau I de fundament ação no mét odo 

comparat ivo ou no involut ivo
2

2 Est imat iva dos cust os de reedição
 Grau III de fundament ação no 

mét odo da quant if icação do cust o 

 Grau II de fundament ação no 

mét odo da quant if icação do cust o 

 Grau I de fundament ação no 

mét odo da quant if icação do cust o 
1

3 Fat or de comercial ização Inferido em mercado semelhant e Just if icado Arbit rado 1

TOTAL DE PONTOS ATINGIDOS 4,00

GRAU ATINGIDO  GRAU I 

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU PONTOS 

ADQUIRIDOS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-16 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

 Prazo para Comercialização 2,00 anos

 Taxa de descont o A VPL

(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 
6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,88

Valor de l iquidação forçada

Na prática

RESUMO DE VALORES

(vinte e sete milhões,  novecentos e setenta e cinco mil e setecentos reais)

R$ 27.975.700,00

Valor total

Terreno

Valor de mercado

R$ 11.462.700,00

Edificações

Valor de reposição

(vinte e quatro milhões,  setecentos e onze mil e quatrocentos reais)

R$ 19.578.900,00

Valor de reedição

R$ 16.513.000,00

Fat or de comercial ização

1

R$ 24.711.420,23

R$ 24.711.400,00

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-16 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-16 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 1

  
Acesso 2º Pavimento - Apart amento Cobert ura Acesso 2º Pavimento - Apart amento Cobert ura

  
Acesso aos Conj untos de Casas Churrasqueira
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 2

  
Circulação Externa Cozinha -  Apart amento Tipo

  
Cozinha - Apart amento Cobert ura Dormit ório -  Apart ament o Tipo 
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 3

  
Dormit ório -  Apart ament o Tipo Dormit ório - Apart ament o Cobert ura 

  
Dormit ório - Apart ament o Cobert ura Dormit ório 2º Paviment o - Apart ament o Cobert ura
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 4

  
Ent rada Torre Escada Int erna

  
Fachada-Ent rada Fachada-Ent rada
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 5

  
Guarit a Guarit a

  
Logradouro Logradouro
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 6

  
Piscina Sacada 2º Pavimento - Apart amento Cobert ura

  
Sala -  Apartamento Tipo Sala - Apartamento Cobertura
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 7

  
Sanit ário -  Apart amento Tipo Vist a Churrasqueira

  
Vist a da Cobert ura Vist a dos Conj untos de Casa
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 8

  
Vist a Ext erna Casa Vist a Int erna Casa 

  
Vist a Int erna Casa Vist a Int erna Casa
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 9

  
Vist a Int erna Casa Vist a Int erna Casa

  
Vist a Int erna Casa Vist a Int erna Casa
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 10

  
Vist a Int erna Casa Vist a Int erna Casa

  
Vist a Int erna Casa Vist a Piscina e Churrasqueira
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 11

  
Vist a Torres Vist a Torres

  
Vist a Torres Vist a Torres
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 12

  
Área Externa Área Externa 

  
Área Externa Área Externa
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Laudo de Avaliação AP-00495/ 18-16 13

 
Área Externa
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RESIDENCIAL ÔNIX
Itaquera – São Paulo / SP
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LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, 
ACESSO FÁCIL E RÁPIDO, 
INFRAESTRUTURA COMPLETA

• O Residencial ÔNIX encontra-
se próximo a algumas das 
principais avenidas de São 
Paulo, facilitando o 
deslocamento para outras 
regiões, além de contar com o 
transporte metroviário como 
mais uma opção para ir e vir. 

• O ÔNIX é vizinho de vários 
comércios e ao Shopping Metrô 
Itaquera, o que garante, lazer, 
comodidade e qualidade de vida 
aos seus moradores
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B 4

B 7B 3

B 2
B 6

B 1
B 5

Acesso a estacionamento

FICHA TÉCNICA
• Produto: Apartamentos e casas

• Blocos: 7 Unidades: 171 (153 aptos e 18 
casas) 

• Status: Obras 80% executadas 

• Endereço: Rua Amanari, No: 240, 
Itaquera - São Paulo / SP 

• Tipologia das unidades: * 2 Quartos * 3 
Quartos * 4 Quartos * 2 e 3 quartos + 1 
suíte (cobertura) 

• Áreas de Uso Comum: Churrasqueira, 
Piscina, Playground, Quadra Recreativa, 
Salão de Festas.

• Proximidade: Estação José Bonifácio, 
UBS José Bonifácio III - Dra. Lucy 
Mayumi Udakiri , colégios privados e 
públicos.

• Registro de Incorporação: R.5 da matrícula no 200.323 
do 9o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.

•
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RESIDENCIAL ÔNIXM
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-17 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR.   

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL sit uado na Rua Kikuj i Iwanami,  S/ N,  Caput era,  Cidade de Mogi das Cruzes,  Est ado de São Paulo.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  16.411,11 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 3.531.000,00 

(t rês milhões,  quinhent os e t r int a e um mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 3.119.000,00 

(t rês milhões,  cent o e dezenove mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t ribut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao TERRENO RESIDENCIAL sit uado na Rua Kikuj i Iwanami,  S/ N,  

Caput era,  Cidade de Mogi das Cruzes,  Est ado de São Paulo.  

Na elaboração deste t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 19 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm interesse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões apresent adas.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  

M
IN
U
T
A

6199



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-17               6 

3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relatório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialmente caso haj a conhecimento post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj eto e da f inalidade do Laudo,  adot ou-se a def inição do valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ributos específ icos formadores de 

valor do bem obj eto do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o desta 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont ratos de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j usto do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as metodologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a metodologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da apl icação do método 

comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeiramente,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quanto possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa etapa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caracterização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para elementos em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechamento do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

120 Via principal de alt o f luxo e f rent e promocional 

110 Via principal de alt o f luxo 

100 Via principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da t opograf ia.  

TOPOGRAFIA 

70 Aclive/ Decl ive fort e 

80 Aclive/ Decl ive médio 

90 Aclive/ Decl ive leve 

100 Plano 
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FATOR USO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

USO 

100 Predominant ement e comercial / Residencial   

90 Predominant ement e indust rial 

Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  ut i l iza o valor unit ário que achar convenient e.  Esse 

valor é mult ipl icado pela área do imóvel aval iando,  chegando-se,  assim,  ao 

valor do bem.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser exposta adequadament e ao mercado.  

 

 

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para comercial ização  2 anos 

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade -
Tx.  Sel ic) 

6,40% 

Fat or para l iquidação forçada 0,883 

Valor de liquidação forçada R$ 3.118.993,44  

Na prática R$ 3.119.000,00  

Sendo assim, t rouxemos o result ado a valor presente descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da metodologia e 

dos inst rument os ut i l izados. ”  
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“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  

O grau de fundamentação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado esquerdo Acesso pelo lado direit o 

 

Endereço: Rua Kikuj i Iwanami,  S/ N,  Caput era,  Cidade de 

Mogi das Cruzes,  Est ado de São Paulo.  

Ocupação: Residencial  uni e mult ifamil iar.  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  água (t rat ada e canalizada),  esgot o 

sanit ário,  colet a de l ixo e paviment ação 

asfál t ica.  

Transporte público: O local é servido por l inhas de ônibus que 

circulam pelas vias principais,  l igando a 

região ao cent ro da cidade (principalment e na 

Rodovia SP-098).  
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Comércio: Inexist ent e no ent orno imediat o do imóvel.  

Comércio mais consolidado principalment e na 

região cent ral.  

Recreação: A região carece de polos de recreação e 

equipament os urbanos implant ados.  

Ensino/ Cultura: Inexist ent e no ent orno imediat o do imóvel.  

Opções de ensino,  cult ura e lazer mais 

consol idadas,  principalment e na região 

cent ral .  

Principais acessos: O imóvel pode ser acessado por meio das vias 

de maior import ância como por exemplo a 

Rodovia SP – 098 (Av.  Prefeit o Francisco 

Ribeiro Nogueira).  
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Número do registro: 61.599,  Livro nº 2.  

Cartório: 2º Of icial  de Regist ro de Imóveis de Mogi das 

Cruzes.  

Data da certidão: 01 de fevereiro de 2006.  

Proprietário: Mudar SPE 6 Empreendiment os Imobil iários 

Lt da.  

Área de terreno: 16.411,11 m² .  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área de t erreno conforme mat rícula,  vist o que essa área é 

que melhor ref let e a real idade visual izada no local e as informações 

necessárias à aval iação.  
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8.  PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei: Lei nº 7.200/ 2016,  regulamentada pelo 

Decret o Municipal nº 16.225/ 2016.  

Zona: ZOP-2 (Zona de Ocupação Preferencial  2).  

Usos permitidos: Cont empla as áreas de incent ivo ao uso 

residencial ,  podendo absorver usos não 

residenciais diversif icados,  como comércio 

varej ist a,  serviços de gest ão e at endimento,  

indúst ria de t ransformação,  espaços abert os 

de lazer e de recreação.  

Coeficiente de 

aproveitamento máx.: 1,5.   

Taxa de ocupação: 50%.  

Gabarito de altura: N/ I.   
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Zoneamento regional com a local ização do imóvel dest acada 
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9.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 16.411,11 m² .  

Formato: N/ I.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  observou-se,  na 

visit a,  solo f irme e seco.  

 

Vist a aérea da propriedade 
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10.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1.  LOCALIZAÇÃO 

O t erreno sit ua-se no bairro de Vila Caput era,  de uso predominant ement e 

residencial .  Dest acam-se a proximidade com a Rodovia SP-098 (Av.  Prefeit o 

Francisco Ribeiro Nogueira) e a dist ância de cerca de 5 km do Cent ro da 

Cidade de Mogi Mirim.  

10.2.  IMÓVEL 

Trat a-se de t erreno passível de incorporação,  dest inado principalment e a 

proj et os Minha Casa Minha Vida (MCMV),  inserido no geomercado da região 

de Mogi das Cruzes.  

O t erreno cont a com um proj et o de cunho habit acional popular que 

necessit a passar por uma nova aprovação dos órgãos compet ent es da 

prefeit ura de Mogi das Cruzes.  O empreendiment o t em t ipologia de 

condomínio residencial  mult i famil iar fechado,  com inf raest rut ura de lazer,  e 

padrão variando de médio a médio-baixo,  caract erizado pela 

comercial ização de unidades pront as.   

O proj et o original do condomínio Residencial  Parque dos Col ibris cont ava 

com 176 unidades habit acionais dist ribuídas com área média de 45 m² .  As 

obras não foram iniciadas.   

10.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Observou-se um grande número de lançament os de empreendimentos 

residenciais populares na região,  mesmo com a sit uação at ual do mercado 

imobil iário,  evidenciando a demanda por esse t ipo de imóvel 

principalment e devido aos incent ivos e crédit os imobil iários,  e gerando 

uma sensação de ret omada da indúst ria da const rução civi l .  

Principalment e nas zonas periféricas e de expansão urbana da cidade,  há 

signif icat iva ofert a de t errenos com áreas próximas e passíveis de 

incorporação de empreendimentos habit acionais populares (principalment e 

MCMV).  

Pot enciais compradores do t erreno seriam empreendedores visando à 

implant ação de conj unt os de habit ação dest inados à classe média-baixa,  a 

exemplo da t ipologia dos empreendimentos exist ent es na área,  

considerando-se as caract eríst icas do local e as especif icidades da 

legislação vigent e.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  solicit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 3.531.000,00 (t rês milhões,  quinhent os e t rint a e um mil  reais) e o 

valor de liquidação forçada de R$ 3.119.000,00 (t rês milhões,  cent o e dezenove mil  reais) para o TERRENO RESIDENCIAL sit uado na Rua Kikuj i Iwanami,  S/ N,  

Caput era,  Cidade de Mogi das Cruzes,  Est ado de São Paulo.  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-17 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 20 (vint e) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

Vice-President e Proj et os 
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11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-17 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

Terreno residencial Rua Kikuji Iwanami ZOP 2 Caputera Mogi das Cruzes SP 16.411,11       Via secundária  Plano 

1 Terreno Av. Kaoru Hiramatsu ZOC 2 Braz Cubas Mogi das Cruzes SP 18.852,00       Oferta Via principal Aclive/declive leve R$ 4.260.000,00 R$ 225,97 Fioravante Imóveis (013) 3235-9045

2 Terreno Rua Avelino Faria de Souza Franco ZOC 2 Vila Nova Aparecida Mogi das Cruzes SP 19.913,74       Oferta Via secundária Aclive/declive médio R$ 5.000.000,00 R$ 251,08 Valentina Caran (011) 3178-4663

3 Terreno Rua Independência ZOP 2 Vila São Paulo Mogi das Cruzes SP 22.000,00       Oferta Via secundária Aclive/declive leve R$ 4.400.000,00 R$ 200,00 Lemes & Freire Imóveis (012) 3933-2674

4 Terreno Rua Maurílio Souza Leite Filho ZOC 2 Parque Olímpico Mogi das Cruzes SP 10.960,00       Oferta Via principal Plano R$ 2.800.000,00 R$ 255,47 Bazinga Imóveis (11) 2758-9240

5 Terreno Avenida Francisco Ruiz ZOC 2 Caputera Mogi das Cruzes SP 43.916,00       Oferta Via principal Plano R$ 6.600.000,00 R$ 150,29 Klabin Imóveis (11) 5575-6988

6 Terreno Rua José Oswaldo J. de Azevedo ZOP 2 Vila Melchizedec Mogi das Cruzes SP 96.680,00       Oferta Via secundária Plano R$ 24.250.000,00 R$ 250,83 Klabin Imóveis (11) 5575-6989

7 Terreno Rua Quatro ZOP 2 Residencial Algarve Mogi das Cruzes SP 22.663,85       Oferta Via secundária Plano R$ 4.500.000,00 R$ 198,55 Connexão Imóveis (11) 4292-3333

CIDADENº EMPREENDIMENTO ENDEREÇO ZONA BAIRRO
PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

UF TIPO LOCAL TOPOGRAFIAÁREA UTIL

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-17 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO USO

90 110 100

1 100 100 100 14,87% R$ 225,97 0,90 0,90 1,10 1,04 1,00 0,92 R$ 208,44

2 90 90 100 21,34% R$ 251,08 0,90 1,00 1,22 1,05 1,00 1,15 R$ 289,88

3 90 100 100 34,06% R$ 200,00 0,90 1,00 1,10 1,04 1,00 1,03 R$ 205,39

4 100 110 100 33,22% R$ 255,47 0,90 0,90 1,00 0,95 1,00 0,77 R$ 196,75

5 100 110 100 167,60% R$ 150,29 0,90 0,90 1,00 1,13 1,00 0,92 R$ 137,67

6 90 110 100 489,11% R$ 250,83 0,90 1,00 1,00 1,25 1,00 1,12 R$ 281,77

7 90 110 100 38,10% R$ 198,55 0,90 1,00 1,00 1,04 1,00 0,94 R$ 186,06

Número de dados 7 Limite inferior R$ 182,87 Limite inferior R$ 185,87

Graus de liberdade 6 Média amostral R$ 215,14 Média amostral R$ 215,14

"t" de Student 80% bicaudal 1,44 Limite superior R$ 247,41 Limite superior R$ 244,40

Valor máximo R$ 289,88

Valor mínimo R$ 137,67 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 27,21%
Desvio padrão R$ 53,77 Valor unitário adotado R$ 215,14
Coeficiente de variação 25,00% Área 16.411,11

Valor crítico 1,8 RESULTADO Valor final R$ 3.530.625,26

dmax/s 1,390 permanece Na prática R$ 3.531.000,00

dmin/s 1,441 permanece

DIFERENÇA 
DE ÁREA

VALOR UNITÁRIONº

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES FATOR 
TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

ÍNDICES
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M
IN
U
T
A

6217



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-17 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caracterização do imóvel avaliando
Completa quanto a todos os fatores 

analisados
Completa quanto aos fatores utilizados 

no tratamento
Adoção de situação paradigma 2

2
Quantidade mínima de dados de 

mercado, efetivamente utilizados
12 5 3 2

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados, com foto e observações 
feitas pelo autor do laudo

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

correspondentes aos fatores utilizados
2

4
Intervalo admissível de ajuste para o 

conjunto de fatores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
Itens 2 e 4 no Grau III, e os demais no 

mínimo no Grau II
Itens 2 e 4 no mínimo no Grau II, e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplitude do intervalo de confiança 
de 80% em torno da estimativa de 

tendência central
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de utilização de menos de cinco dados do mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com número menor de dados de mercado, a amostra seja menos
heterogênea. 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3/6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-17 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

infinito 1,282

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 4/6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-17 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 
d/s  CRÍTICA
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-17 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

Prazo para comercialização 2 anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx. Selic) 6,40%

Fator para liquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 3.118.993,44R$                       

Na prática 3.119.000,00R$                       

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA

RESUMO DE VALORES

Terreno

Valor justo

R$ 3.531.000,00

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 6/6
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).

W
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-18 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR. 

Com sede na Avenida das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  

inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: IMÓVEL RESIDENCIAL,  sit uado no Condomínio Residencial  Saf ira,  na Rua Mart inho do Amaral,  nº 101,  Apart ament o 04,  

Vila Zulmira,  Cidade e Est ado de São Paulo.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE VALORES 

Área privat iva:  39,52 m²  

Valor j ust o:  R$ 183.000,00 

Valor para l iquidação forçada:  R$ 177.400,00 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011 da ABNT.  Esses valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão baseados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da propriedade,  

ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao IMÓVEL RESIDENCIAL,  sit uado no Condomínio Residencial  

Saf ira,  na Rua Mart inho do Amaral,  nº 101,  Apart ament o 04,  Vila Zulmira,  

Cidade e Est ado de São Paulo.  

Na elaboração dest e t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais por 

meio de t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria do imóvel se deu no dia 

15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 

 

M
IN

U
T
A

6276



 

Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-18                          5 

2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundament ais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corret os.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas est ão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressupost o da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relat ório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adot adas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulament os próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN),  

Conselho Federal de Cont abil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação a sua veracidade assim como não est á expressando opinião 

sobre os mesmos.   

 Informações de planej ament o urbano são obt idas,  quando possível,  

verbalment e at ravés de consult a às aut oridades locais responsáveis,  

porém quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas at ravés de levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para esses devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e const ant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Sol icit ant es e 

seus sócios,  visando ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e avaliação e ainda às caract eríst icas do imóvel avaliando,  est e 

relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a,  como gerencial.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relat ório são conj unt urais e 

t emporais e baseiam-se em diversas premissas,  real izadas na present e 

dat a,  t ais como:  preços,  part icipações de mercado,  dimensões,  ent re 

out ros.  Assim,  os result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem 

vir a ser diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  sej a 

por conheciment o post erior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou al t erações súbit as no mercado.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a met odologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO 

DEFINIÇÃO 

Esse mét odo def ine o valor do imóvel at ravés da comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.  É primeirament e realizada uma 

pesquisa de mercado buscando a composição de uma amost ra represent at iva 

de dados mercadológicos de imóveis com caract eríst icas,  t ant o quant o 

possível,  semelhant es às do aval iando,  usando-se t oda a evidência 

disponível.  Essa et apa,  que envolve est rut ura e est rat égia de pesquisa,  

inicia-se pela caract erização e del imit ação do mercado em anál ise,  com o 

auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou hipót eses advindas de 

experiências adquiridas pelo aval iador sobre a formação do valor.  Na 

est rut ura de pesquisa,  são eleit as as variáveis que,  em princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor e est abelecidas as supost as 

relações ent re si e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são ent ão submet idos a uma homogeneização t écnica feit a com auxíl io de 

fat ores consagrados de ponderação empírica,  que visa à aval iação de 

caract eríst icas e at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às caract eríst icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio - à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conheciment os adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para element os em ofert a,  t endo em vist a que ele 

normalment e sof re uma redução de valor para fechament o do negócio que 

varia de 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

80 Via local 

90 Via secundária 

100 Via principal 

110 Via principal de al t o f luxo 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%; 
onde  

s = área do element o de pesquisa 

S = área do imóvel aval iando 

FATOR PADRÃO CONSTRUTIVO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função das caract eríst icas const rut ivas.   

PADRÃO CONSTRUTIVO 

110,00 Superior 

100,00 Normal 

90,00 Inferior 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14.653-1 (Norma Brasileira para Aval iação de 

Bens – Part e 1:  Procediment os Gerais),  as aval iações podem ser 

especif icadas quant o à fundament ação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolviment o da seleção da met odologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da met odologia e 

dos inst rument os ut i l izados. ”  

“ Os graus de fundament ação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção pelo 

mercado.  

Depois da anál ise da região e levando em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para venda de seis meses,  após o 

imóvel ser expost o adequadament e ao mercado.  

 

Sendo assim,  t rouxemos a valor present e descont ando uma t axa de 

oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

 

 

 

 

 

0,50 anos

6,40%

Fator para liquidação f orçada 0,97

Valor de liquidação f orçada

Na prát ica R$ 177.400,00

R$ 177.410,89

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de desconto A VPL

(custo de oportunidade - Tx.  Selic) 

 Prazo para Comercialização 
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5.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

Acesso pelo lado direit o Acesso pelo lado esquerdo 

Endereço: Condomínio Residencial Saf ira,  na Rua 

Mart inho do Amaral,  nº 101,  Apart ament o 

04,  Vila Zulmira,  Cidade e Est ado de São 

Paulo.  

Ocupação: Residencial nas vias secundárias e comercial 

nas vias principais.  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  água,  esgot o sanit ário e pluvial ,  

colet a de l ixo,  paviment ação asfált ica.  

Transporte público: Ônibus municipais e int ermunicipais,  com 

est ação a cerca de 300 met ros da 

propriedade.  

Principais acessos: Avenida Anhanguera,  Rodovia dos 

Bandeirant es e Avenida Mut inga.  
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6.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Cartório: 16º Of ício de Regist ro de Imóveis da 

Capit al .  

Nº de registro: 133.210.  

Data da certidão: 21/ 03/ 2018.  

Proprietário: Mudar Incorporações Imobil iárias S.A.  

Área de terreno: Não informado.  

Área privativa: 39,52 m² .  

Área de garagem e 
uso comum: 

30,845 m² .  

Área construída total:  70,365 m² .  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa aval iação,  ut i l izaremos a área const ruída conforme RGI enviado,  

por ser o único document o conf iável cont endo essa informação.  

PLANTA 

Área privativa: Não informada.  

Composição: 2 (dois) quart os,  sala,  cozinha,  banheiro 

e área de serviço.  
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7.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: Não informado.  

Formato: Irregular.  

Solo: Seco.  

Topografia: Leve decl ive.  

 

CONSTRUÇÕES 

Área construída: 70,365 m² .  

Área privativa: 39,52 m² .  

Estrutura: Concret o armado.  

Composição: Apart ament o com dois quart os,  sala,  cozinha,  

banheiro e área de serviço.  

ACABAMENTOS INTERNOS 

Piso: Concret o acabado nas salas e quart os e piso cerâmico nas 

áreas molhadas.  

Paredes: Acabament o em gesso com pint ura em t int a lát ex na sala 

e quart os,  banheiro,  área de serviço e cozinha com faixa 

cerâmica de 60 cm sobre lavat ório,  bancada e t anque e 

rest ant e em pint ura acríl ica sobre emboço.  

Teto: Acabament o em t int ura PVA. 

Esquadrias: Port as int ernas de madeira e j anelas em alumínio.  
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8.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

8.1.  LOCALIZAÇÃO 

O bairro de Vila Zulmira est á local izado no Dist ri t o de Piri t uba,  Zona Oest e 

da cidade de São Paulo,  e possui ocupação residencial  com const ruções 

volt adas às classes média e média-baixa.    

Ent re a Rodovia dos Bandeirant es e a Avenida Anhanguera,  o acesso à região 

se faz de maneira simples.  Além disso,  o dist ri t o de Piri t uba possui t rês 

est ações da Linha 7 – Rubi da CTPM e at ende ao bairro de Vila Zulmira 

at ravés de diversas l inhas de ônibus.   

8.2.  IMÓVEL 

O obj et o aval iado se t rat a de um apart ament o local izado no Condomínio 

Residencial  Saf ira,  empreendiment o no padrão “ Minha Casa,  Minha Vida” ,  

vol t ado para o públ ico de classes média e média-baixa,  compost o por:  

 Quat ro blocos de cinco paviment os sendo um t érreo,  t rês t ipos e uma 

cobert ura duplex;  

 Dois apart ament os de dois quart os e dois de t rês quart os por 

paviment o;  

 Térreo com salão de fest as,  duas churrasqueiras,  playground e piscina.  

Embora não t enha t ido acesso ao int erior do imóvel avaliado,  para a 

present e avaliação foi considerado que o at ual propriet ário do imóvel t enha 

inst alado piso nos quart os e sala e,  port ant o,  ele at ende aos padrões 

similares aos dos element os que compõem a amost ra est udada.  

O imóvel ainda t em uma ót ima local ização,  próximo à Avenida Mut inga,  

principal do bairro que abriga est ações de ônibus e diversos pont os de 

comércio.  

8.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade est á bem inserida no mercado,  devido à sua localização e 

facil idade de comercial ização.  Seus prováveis compradores são famíl ias de 

classes média e média-baixa com renda famil iar de at é R$ 6,5 mil .  

Durant e a dil igência foi possível const at ar que há poucos imóveis de mesmo 

padrão const rut ivo sendo ofert ados na região,  aument ando a 

compet it ividade da propriedade avaliada devido ao seu valor j ust o inferior 

aos demais,  o que faz com que ela t enha uma rápida absorção.  
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9.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj et o do present e Laudo sol icit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procediment os t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluem para o IMÓVEL RESIDENCIAL,  sit uado no Condomínio Residencial  Saf ira,  na Rua Mart inho 

do Amaral,  nº 101,  Apart ament o 04,  Vila Zulmira,  Cidade e Est ado de São Paulo o valor justo de R$ 183.000,00 (cent o e oit ent a e t rês mil  reais) e o valor de 

liquidação forçada de R$ 177.400,00 (cent o e set ent a e set e mil  e quat rocent os reais).  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-18 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al  (document o elet rônico em Port able Document  Format  - PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 15 (quinze) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo represent ada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-18 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Rua Martinho do Amaral,  101 Vila Zulmira São Paulo SP 39,52 1 Via secundária Inferior

1 Rua Mart inho do Amaral,  101 Vila Zulmira São Paulo SP 45,00 Ofert a Via secundária Inferior R$ 250.000,00 R$ 5.555,56 Heiwa Imóveis 11 3904 0137

2 Rua Mart inho do Amaral,  101 Vila Zulmira São Paulo SP 40,00 Ofert a Via secundária Inferior R$ 240.000,00 R$ 6.000,00 L.  R.  Ruiz Imóveis 11 99245 1152

3 Rua Mart inho do Amaral,  101 Vila Zulmira São Paulo SP 50,00 Ofert a Via secundária Inferior R$ 250.000,00 R$ 5.000,00 Apt a Imóveis 11 99311 2104

4 Rua Maria Lucia Duart e Pirit uba São Paulo SP 60,00 Ofert a Via principal Normal R$ 289.000,00 R$ 4.816,67 GDS Imóveis 11 3621 3377

5 Rua It amoj i Pir it uba São Paulo SP 53,00 Ofert a Via principal Inferior R$ 269.000,00 R$ 5.075,47 Vict or Bonacorso 11 3441 4474

6 Rua It apixÊ Vila Guedes São Paulo SP 50,00 Ofert a Via secundária Normal R$ 260.000,00 R$ 5.200,00 Cit i lar 11 99594 3837

FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADENº ENDEREÇO BAIRRO

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREAS
TIPO LOCAL PADRÃO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-18 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO

90 90

1 90 90 13,87% R$ 5.555,56 0,90 1,00 1,00 1,03 0,93 R$ 5.164,98

2 90 90 1,21% R$ 6.000,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 R$ 5.416,32

3 90 90 26,52% R$ 5.000,00 0,90 1,00 1,00 1,06 0,95 R$ 4.772,55

4 100 100 51,82% R$ 4.816,67 0,90 0,90 0,90 1,05 0,77 R$ 3.699,48

5 100 90 34,11% R$ 5.075,47 0,90 0,90 1,00 1,04 0,84 R$ 4.264,75

6 90 100 26,52% R$ 5.200,00 0,90 1,00 0,90 1,06 0,86 R$ 4.467,11

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS INTERVALO DE CONFIANÇA

Número de dados 6 Limit e inferior R$ 3.936,24 Limit e inferior R$ 4.254,50

Graus de Liberdade 5 Média amost ral R$ 4.630,87 Média amost ral R$ 4.630,87

"t " de St udent  80% bicaudal 1,476 Limit e superior R$ 5.325,50 Limit e superior R$ 5.007,24

Valor máximo R$ 5.416,32

Valor mínimo R$ 3.699,48 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 16,25% VALORES ADOTADOS

Desvio padrão R$ 624,60 Valor unit ário adot ado R$ 4.630,87

Coef icient e de variação 13,49% Área Privat iva 39,52

Valor Crít ico 1,73 RESULTADO Valor f inal R$ 183.011,87

dmax /  s 1,257532207 permanece Na prát ica R$ 183.000,00

dmin /  s 1,49116903 permanece

0,50 anos

6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,97

Valor de l iquidação forçada

Na prát ica R$ 177.400,00

R$ 177.410,89

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de descont o A VPL
(cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 

 Prazo para Comercialização 

ÍNDICES DIFERENÇA 

ÁREA

VALOR 

UNITÁRIO
Nº

TESTE CHAUVENET

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-18 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados

Complet a quant o aos fat ores 

ut i l izados no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações 

relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados,  com fot o e 

caract eríst icas observadas pelo aut or 

do laudo

Apresent ação de informações 

relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados anal isados

Apresent ação de informações 

relat ivas a t odas as caract eríst icas 

dos dados correspondent es aos 

fat ores ut i l izados

2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens Obrigatórios
It ens 2 e 4,  no Grau III,  com os 

demais no mínimo no Grau II

It ens 2 e 4,  no mínimo no Grau II,  os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 

de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral

<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

* No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível  de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável  que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a menos het erogênea. 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  3/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-18 ANEXO 1 - MAPA DE AMOSTRAS

MAPA DE AMOSTRAS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-18 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-18 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA
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Ent rada Logradouro

  
Vista Torres Vista Torres
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Vista Torres e Ent rada Vista Torres
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-19 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR. 

Sociedade anônima fechada com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL, situado na Avenida Vila Velha, Área 2, Raposos, na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada para gerenciais para fins de suporte em processo de 

Recuperação Judicial. 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau I, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do terreno: 11.534,17 m² 

 
 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 3.660.000,00 

(três milhões, seiscentos e sessenta mil reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 3.230.000,00 

(três milhões, duzentos e trinta mil reais) 

 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-

2: 2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esses valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão baseados no fato de que não há restrições 

impeditivas à comercialização da propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos 

ambientais, entre outros.  

  M
IN

U
T
A

6314



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-19          3 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

4. VALOR JUSTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

7. DOCUMENTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

8. PLANEJAMENTO URBANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

9. DESRIÇÃO DO IMÓVEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

10. ANÁLISE DA PROPRIEDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

11. CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

12. RELAÇÃO DE ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

M
IN

U
T
A

6315



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-19          4 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao Terreno, situado na Avenida Vila Velha, Área 2, Bairro dos 

Raposos, Cidade de Taubaté e Estado de São Paulo. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais por 

meio de terceiros e agentes de mercado. A vistoria do imóvel se deu no dia 

15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização desse trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 
Engenheiro de Produção (CREA/RJ 2004104362) 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões desse Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco e esse trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação a sua veracidade assim como não está expressando opinião 

sobre os mesmos.  

▪ Informações de planejamento urbano são obtidas verbalmente, quando 

possível, através de consulta às autoridades locais responsáveis, porém, 

quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que tais 

informações (posição do imóvel conforme descrita no laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas através de levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para esses devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes nesse Relatório. 

▪ Esse trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, esse Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e ainda às características do imóvel avaliando, esse 

relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita, como gerencial.  

▪ As análises e as conclusões contidas nesse Relatório são conjunturais e 

temporais e baseiam-se em diversas premissas, realizadas na presente 

data, tais como: preços, participações de mercado, dimensões, entre 

outros. Assim, os resultados obtidos futuramente para o imóvel podem 

vir a ser diferentes de qualquer estimativa contida nesse Relatório, seja 

por conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou alterações súbitas no mercado. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. VALOR JUSTO 

Após a análise do objeto e da finalidade do Laudo, adotou-se a definição do valor justo, seguindo-se as premissas a seguir. 

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

▪ Mensuração do ativo 

Foram analisados e considerados os atributos específicos formadores de 

valor do bem objeto do teste, como: área, local, padrão construtivo, 

acessos, estado de conservação, segmento do mercado imobiliário em que o 

imóvel se encontra inserido, possíveis restrições de venda, entre outros. 

▪ Preço de saída 

O preço de saída considera um ambiente de normalidade de preços entre os 

participantes do mercado e os potenciais interessados no bem. 

▪ Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável, nesse Laudo, considera que há um 

mercado principal, organizado e transparente, em que são realizadas as 

transações com ativos do mesmo segmento do imóvel objeto dessa 

avaliação. 

▪ Participantes do mercado 

Os participantes do mercado principal para o ativo foram definidos como 

empresas de médio e grande portes para a comercialização de unidades 

residenciais ou investidores interessados em imóveis com potencial de 

geração de contratos de arrendamento de longo prazo. 

▪ Técnicas de avaliação 

Partiu-se do princípio de que os participantes de mercado utilizariam a 

Norma de Avaliação NBR 14.653, da ABNT, como referência básica para a 

mensuração do valor justo do objeto.  

▪ Hierarquia de inputs 

Foram utilizadas as metodologias constantes na NBR 14.653, da ABNT, como 

referências para os cálculos dos graus de fundamentação e precisão desse 

Laudo de Avaliação. 
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Como não há elementos semelhantes disponíveis no mercado local e projetos de uso residencial de condomínios habitacionais já elaborados pela solicitante, 

optou-se por utilizar o método involutivo para a avaliação da propriedade. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO POTENCIAL CONSTRUTIVO 

MÉTODO INVOLUTIVO 

DEFINIÇÃO 

O método involutivo consiste em uma técnica de análise na qual o valor de 

um terreno reflete o aproveitamento da propriedade. Baseia-se no estudo 

de viabilidade técnico-econômica de um terreno alicerçado no 

aproveitamento eficiente do local, mediante um hipotético 

empreendimento imobiliário. 

Esse processo avaliativo leva em conta: a receita provável da venda das 

unidades hipotéticas, com base em preços obtidos em pesquisas; todas as 

despesas de comércio e remuneração do capital-terreno, computadas em 

prazos viáveis ao projeto; e a execução e comercialização das unidades por 

taxas financeiras operacionais reais. O valor do terreno resulta como resíduo 

da provável rentabilidade do empreendimento. 

As principais premissas adotadas são as seguintes: 

▪ VOLUME GERAL DE VENDAS (VGV) - RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO  

Levando-se em conta as pesquisas de mercado efetuadas para propriedades 

semelhantes na região, o valor médio aplicável às unidades do 

empreendimento será de R$ 177.449,82 (centro e setenta e sete milhões, 

quatrocentos e quarenta e nove mil reais e oitenta e dois centavos), sendo 

R$ 3.600,85/m² (três mil, seiscentos reais e oitenta e cinco centavos por 

metro quadrado), considerando-se lançamento com acabamento padrão. 

▪ DESPESAS 

Admitimos um percentual de 10,0% para taxa de administração, 6,0% para 

gastos com vendas, 5,7 % para impostos (PIS, CONFINS, CSLL, IR) e despesas 

legais (todas sobre o VGV das unidades), 2,0% para dispêndios com 

incorporações sobre o custo de construção, 3,0% para despesas preliminares 

sobre o custo de construção, 20,0% de lucro do incorporador, além de 2,5% 

do custo de construção para despesas com incorporação. 

▪ PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Foi estimado um prazo de 24 meses para início e conclusão da obra. 

▪ PRAZO OU VELOCIDADE DAS VENDAS 

Foi estimado um prazo de 12 meses para o término das vendas. Na 

determinação da velocidade de comercialização, admitimos que o 

empreendimento contará com financiamentos ao consumidor final por meio 

de instituições financeiras confiáveis, facilitando o negócio. 
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RESULTADO 

Consolidadas todas as despesas e receitas estimadas para implantação e 

comercialização do empreendimento proposto, foi montado o respectivo 

fluxo de caixa descontado a uma taxa real de 1,17% ao mês. O fluxo total do 

negócio foi de 44 meses, ocorrendo a construção e venda das unidades 

concomitantemente. O valor do terreno foi estimado em R$ 3.660.000,00 

(três milhões, seiscentos e sessenta mil reais). 

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de comercialização do 

imóvel alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para venda de um ano, após a 

propriedade ser exposta adequadamente ao mercado. 

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para comercialização  1 ano 

Taxa de desconto a VPL  
(custo de oportunidade - taxa Selic) 6,40% 

Fator para liquidação forçada 0,94 

Valor de liquidação forçada R$ 3.230.000,00 

Sendo assim, trouxemos o resultado ao valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,4% (taxa Selic). 
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6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado direito Acesso pelo lado esquerdo 

 

Endereço: Avenida Vila Velha, Área 2, Raposos, na Cidade de 

Taubaté, Estado de São Paulo. 

Ocupação: Predominantemente residencial horizontalizada em 

todo entorno do objeto. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, telefonia, 

água, esgoto sanitário e pluvial, coleta de lixo, 

pavimentação asfáltica. 

Transporte 

público: 

Ônibus municipais e intermunicipais com estação a 

cerca de 2 km da propriedade. 

Principais 

acessos: 

Avenida Nove de Julho, Estrada do Pinhão e Avenida 

Prefeito Moacyr Freire. 
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7. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Cartório: Registro de Imóveis de Taubaté. 

Nº de registro: 98.337. 

Data da certidão: 04/09/2017. 

Proprietário: Mudar SPE 7 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. 

Área de terreno: 11.534,17 m². 

Área construída: 19.986,64 m². 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa avaliação, utilizaremos todas as informações conforme Matrícula, 

por ter sido validada pelo RGI e por ser a informação mais completa 

disponível. 
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8. PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei: Lei Complementar nº 238, de 2011. 

Zona: Zona de Qualificação Urbana (Z4). 

Usos permitidos: Residencial uni e multifamiliar, comércio, 

serviço institucional e misto. 

Coeficiente de 

aproveitamento: 

Mínimo de 0,25 e máximo de 4 para residência 

multifamiliar e 1,5 para os demais usos 

permitidos.  

Taxa de ocupação: 75%. 

Gabarito de altura: Não aplicável.  

 

 

 

 

 

 

MAPA DE ZONEAMENTO 
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9. DESRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 11.534,17 m². 

Formato: Irregular. 

Solo: Embora não tenhamos tido acesso a laudos de 

prospecção e análise de solo, observou-se, na 

visita, solo firme e seco. 

Topografia: Plana. 
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10. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1. LOCALIZAÇÃO 

O imóvel em estudo situa-se na Cidade de Taubaté, no interior do Estado de 

São Paulo. A região está estrategicamente situada entre as duas regiões 

metropolitanas mais importantes do país: São Paulo e Rio de Janeiro. 

O bairro dos Raposos, onde o imóvel está inserido, tem uma ocupação 

predominantemente residencial horizontalizada com construções de baixo a 

médio padrão construtivo e ainda apresenta grandes áreas com potencial 

construtivo. 

10.2. IMÓVEL 

Trata-se de terreno passível de incorporação, destinado principalmente a 

projetos Minha Casa Minha Vida (MCMV), inserido no geomercado da região 

de Taubaté. 

O terreno conta com um projeto de cunho habitacional popular que 

necessita passar por uma nova aprovação dos órgãos competentes da 

prefeitura de São Paulo. O empreendimento é constituído por tipologia de 

condomínio residencial multifamiliar fechado e padrão variando de médio a 

médio-baixo, caracterizado pela comercialização de unidades prontas.  

O projeto original do condomínio Residencial Vila Bella contava com 208 

unidades habitacionais distribuídas em 13 blocos. As obras começaram e 

chegaram a ser construídas as fundações (em radier) e alguma 

supraestrutura dos blocos, porém as atividades foram paralisadas e o 

empreendimento encontra-se abandonado.  

Para efeitos dessa avaliação, e principalmente devido ao estado de 

conservação, não serão consideradas as obras já concluídas. 

10.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade possui boa localização, num bairro predominantemente 

residencial constituído por residências de baixo e médio padrão construtivo, 

devido à proximidade das principais vias de acesso da região. 

Observou-se um grande número de oferta de empreendimentos residenciais 

populares na região mesmo com a situação atual do mercado imobiliário, 

evidenciando a demanda por esse tipo de imóvel. 

Embora sejam evidenciadas grandes áreas próximas e passíveis de 

incorporação de empreendimentos habitacionais populares (principalmente 

MCMV), foram encontradas poucas ofertas desse tipo de terreno na região. 

Potenciais compradores do TERRENO RESIDENCIAL seriam empreendedores 

visando à implantação de conjuntos de habitação destinados à classe média 

baixa, a exemplo da tipologia dos empreendimentos existentes na área, 

considerando-se as características do local e as especificidades da legislação 

vigente.  
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11. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo, solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluíram para o TERRENO RESIDENCIAL, situado na Avenida Vila Velha, Área 2, Raposos, na 

Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, o valor justo de venda de R$ 3.660.000,00 (três milhões, seiscentos e sessenta mil reais) e o valor para liquidação 

forçada de R$ R$ 3.230.000,00 (três milhões, duzentos e trinta mil reais). 

O Laudo de Avaliação AP-00485/18-19 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a 

certificação digital dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 16 (dezesseis) folhas digitadas de um lado e 4 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

 

 

  

 

Assinatura Assinatura 
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12. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP: 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP: 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL VILLA BELLA  CARACTERÍSTICAS 

Área do terreno (m²) 11.534,17                              

IAA 4,00

Área total edificável (m²) 46.136,68                              

Taxa de ocupação 75%

Área de vendas (m²) 10.792,32                              

Área construída (m²) 19.986,64                              

Área construída equivalente (m²) 12.065,02                              

Área média dos apartamentos (m²) 49,28                                    

Nº de unidades 219,00

QUADRO-RESUMO DE ÁREAS (m²) 

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - VGV

UNIDADES QUANTIDADE
ÁREA PRIVATIVA 

MÉDIA
ÁREA PRIVATIVA TOTAL 

(ÁREA VENDÁVEL)
VALOR UNITÁRIO 

MÉDIO
VALOR MÉDIO 
DAS UNIDADES

VGV

Unidades habitacionais 219               49,28m² 10.792,32m² 3.913,97R$                       R$                  192.880,24  R$              42.240.772,05 

Permuta (8%) 18                3,94m² 863,39m²  R$                         313,12  R$                    15.430,42  R$               3.379.261,76 

TOTAL 201              45,34m² 9.928,93m²  R$                    3.600,85  R$                177.449,82 38.861.510,29R$            

1,17%

R$ 3.662.575,73

R$ 3.660.000,00VALOR DO TERRENO

Taxa de desconto

VALOR PRESENTE DO FLUXO

PRODUTO GERAL DE VENDAS (VGV)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - CUSTO DA CONSTRUÇÃO

IMÓVEL
ÁREA EQUIVALENTE 

DE CONSTRUÇÃO
CCU 

(R$/m²)
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO

Residencial Villa Bella                                        12.065,02 R$ 1.339,28 R$ 16.158.439,99

100% R$ 16.158.439,99

Taxa de
Administração

R$ 1.615.844,00
Administração c/ impostos, 

gerenciamento técnico e seguro
10,0%

sobre custo de 
construção

Despesas com vendas R$ 2.331.690,62 Publicidade/corretagem 6,0% sobre VGV

Impostos R$ 2.195.675,33 PIS/COFINS/CSLL/IR 5,7% sobre VGV

Despesas 
legais

R$ 777.230,21 Despesas jurídicas 2,0% sobre VGV

Lucro do
incorporador

R$ 7.772.302,06 - 20,0% sobre VGV

Despesas com incorporação R$ 403.961,00
Vigias/concessionárias (0,5%), 

manutenção (1,5%) e outras (0,5%)
2,5%

sobre custo de 
construção

Despesas preliminares R$ 484.753,20
Aprovação de projeto e outras 

buracracias
3,0%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

 % obra a realizar  

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - %OBRA

FASE QUANTIDADES UNIDADES
Custo de obra 1.339,28 R$/m²

Área equivalente 12.065,02 m²
Custo total de obra 16.158.439,99 R$ 

100%
MÊS % VALOR
18 3,58% 578.553,14
19 2,01% 324.729,24
20 3,93% 635.508,45
21 3,59% 579.530,59
22 2,59% 419.163,75
23 1,96% 317.300,84
24 1,60% 258.007,20
25 2,83% 457.250,69
26 3,75% 605.622,48
27 3,99% 643.992,31
28 4,63% 748.067,05
29 5,65% 913.517,16
30 5,62% 907.682,36
31 5,31% 858.146,15
32 5,65% 913.151,33
33 4,69% 758.432,91
34 4,18% 675.541,96
35 3,28% 530.220,46
36 3,31% 535.416,20
37 3,32% 536.671,93
38 3,87% 624.865,79
39 4,63% 747.785,37
40 3,46% 559.375,71
41 3,85% 621.810,97
42 3,36% 542.530,91
43 2,86% 462.131,38
44 2,50% 403.433,66

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 4/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

                    1 0,00% 0%  R$             -                           -    R$               -    R$                       -    R$                  -    R$                       -    R$                      -    R$           -    R$                      -    R$     (161.584)  R$       (161.584)

                    2 0,00% 0%  R$             -                           -    R$               -    R$                       -    R$                  -    R$                       -    R$                      -    R$           -    R$                      -    R$     (161.584)  R$       (323.169)

                    3 0,00% 0%  R$             -                           -    R$               -    R$                       -    R$                  -    R$                       -    R$                      -    R$           -    R$                      -    R$     (161.584)  R$       (484.753)

                    4 0,00% 0%  R$             -                           -    R$               -    R$                       -    R$                  -    R$                       -    R$                      -    R$           -    R$                      -    R$               -    R$       (484.753)

                    5 0,00% 0%  R$             -                           -    R$               -    R$                       -    R$                  -    R$                       -    R$                      -    R$           -    R$                      -    R$               -    R$       (484.753)

                    6 0,42% 0%  R$    164.622                         -    R$         (9.301)  R$                       -    R$            (9.877)  R$                       -    R$                      -    R$    (3.292)  R$              (32.924)  R$       109.226  R$       (375.527)

                    7 0,60% 0%  R$    232.090                         -    R$       (13.113)  R$                       -    R$          (13.925)  R$                       -    R$                      -    R$    (4.642)  R$              (46.418)  R$       153.991  R$       (221.535)

                    8 0,77% 0%  R$    299.557                         -    R$       (16.925)  R$                       -    R$          (17.973)  R$                       -    R$                      -    R$    (5.991)  R$              (59.911)  R$       198.756  R$         (22.779)

                    9 0,81% 0%  R$    313.051                         -    R$       (17.687)  R$                       -    R$          (18.783)  R$                       -    R$                      -    R$    (6.261)  R$              (62.610)  R$       207.709  R$        184.930 

                  10 0,84% 0%  R$    326.545                         -    R$       (18.450)  R$                       -    R$          (19.593)  R$                       -    R$                      -    R$    (6.531)  R$              (65.309)  R$       216.662  R$        401.593 

                  11 1,00% 0%  R$    388.615                         -    R$       (21.957)  R$                       -    R$          (23.317)  R$                       -    R$                      -    R$    (7.772)  R$              (77.723)  R$       257.846  R$        659.439 

                  12 1,03% 0%  R$    402.109                         -    R$       (22.719)  R$                       -    R$          (24.127)  R$                       -    R$                      -    R$    (8.042)  R$              (80.422)  R$       266.799  R$        926.238 

                  13 1,03% 0%  R$    402.109                         -    R$       (22.719)  R$                       -    R$          (24.127)  R$                       -    R$                      -    R$    (8.042)  R$              (80.422)  R$       266.799  R$      1.193.037 

                  14 1,07% 0%  R$    415.602                         -    R$       (23.482)  R$                       -    R$          (24.936)  R$                       -    R$                      -    R$    (8.312)  R$              (83.120)  R$       275.752  R$      1.468.789 

                  15 1,10% 0%  R$    429.096                         -    R$       (24.244)  R$                       -    R$          (25.746)  R$                       -    R$                      -    R$    (8.582)  R$              (85.819)  R$       284.705  R$      1.753.494 

                  16 1,14% 0%  R$    442.589                         -    R$       (25.006)  R$                       -    R$          (26.555)  R$                       -    R$                      -    R$    (8.852)  R$              (88.518)  R$       293.658  R$      2.047.152 

                  17 1,30% 0%  R$    504.660                         -    R$       (28.513)  R$                       -    R$          (30.280)  R$                       -    R$                      -    R$   (10.093)  R$            (100.932)  R$       334.842  R$      2.381.994 

                  18 0,91% 0%  R$    353.532 3,58%  R$       (19.975)  R$             (578.553)  R$          (21.212)  R$               (57.855)  R$              (14.464)  R$    (7.071)  R$              (70.706)  R$     (416.304)  R$      1.965.690 

                  19 0,77% 0%  R$    299.557 2,01%  R$       (16.925)  R$             (324.729)  R$          (17.973)  R$               (32.473)  R$                (8.118)  R$    (5.991)  R$              (59.911)  R$     (166.564)  R$      1.799.126 

                  20 0,63% 0%  R$    245.583 3,93%  R$       (13.875)  R$             (635.508)  R$          (14.735)  R$               (63.551)  R$              (15.888)  R$    (4.912)  R$              (49.117)  R$     (552.003)  R$      1.247.124 

                  21 0,63% 0%  R$    245.583 3,59%  R$       (13.875)  R$             (579.531)  R$          (14.735)  R$               (57.953)  R$              (14.488)  R$    (4.912)  R$              (49.117)  R$     (489.027)  R$        758.096 

                  22 0,63% 0%  R$    245.583 2,59%  R$       (13.875)  R$             (419.164)  R$          (14.735)  R$               (41.916)  R$              (10.479)  R$    (4.912)  R$              (49.117)  R$     (308.615)  R$        449.481 

                  23 0,63% 0%  R$    245.583 1,96%  R$       (13.875)  R$             (317.301)  R$          (14.735)  R$               (31.730)  R$                (7.933)  R$    (4.912)  R$              (49.117)  R$     (194.019)  R$        255.462 

                  24 0,63% 0%  R$    245.583 1,60%  R$       (13.875)  R$             (258.007)  R$          (14.735)  R$               (25.801)  R$                (6.450)  R$    (4.912)  R$              (49.117)  R$     (127.314)  R$        128.149 

                  25 0,67% 0%  R$    259.077 2,83%  R$       (14.638)  R$             (457.251)  R$          (15.545)  R$               (45.725)  R$              (11.431)  R$    (5.182)  R$              (51.815)  R$     (342.510)  R$       (214.361)

                  26 0,67% 0%  R$    259.077 3,75%  R$       (14.638)  R$             (605.622)  R$          (15.545)  R$               (60.562)  R$              (15.141)  R$    (5.182)  R$              (51.815)  R$     (509.428)  R$       (723.789)

                  27 0,67% 0%  R$    259.077 3,99%  R$       (14.638)  R$             (643.992)  R$          (15.545)  R$               (64.399)  R$              (16.100)  R$    (5.182)  R$              (51.815)  R$     (552.594)  R$    (1.276.383)

                  28 0,67% 0%  R$    259.077 4,63%  R$       (14.638)  R$             (748.067)  R$          (15.545)  R$               (74.807)  R$              (18.702)  R$    (5.182)  R$              (51.815)  R$     (669.678)  R$    (1.946.061)

                  29 0,67% 0%  R$    259.077 5,65%  R$       (14.638)  R$             (913.517)  R$          (15.545)  R$               (91.352)  R$              (22.838)  R$    (5.182)  R$              (51.815)  R$     (855.809)  R$    (2.801.870)

                  30 0,67% 0%  R$    259.077 5,62%  R$       (14.638)  R$             (907.682)  R$          (15.545)  R$               (90.768)  R$              (22.692)  R$    (5.182)  R$              (51.815)  R$     (849.245)  R$    (3.651.115)

PERÍODO      
(nº do mês)

% VALORIZAÇÃO 
DO IMÓVEL

RESULTADO 
ACUMULADO

% CONSTRUÇÃO
LUCRO DO 

INCORPORADOR
RESULTADO 

LÍQUIDO
VGV% VENDAS

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

DESPESAS 
LEGAIS

IMPOSTOS
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO
DESPESAS 

COM VENDAS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

PERÍODO      
(nº do mês)

% VALORIZAÇÃO 
DO IMÓVEL

RESULTADO 
ACUMULADO

% CONSTRUÇÃO
LUCRO DO 

INCORPORADOR
RESULTADO 

LÍQUIDO
VGV% VENDAS

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

DESPESAS 
LEGAIS

IMPOSTOS
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO
DESPESAS 

COM VENDAS

                  31 1,47% 0%  R$    569.429 5,31%  R$       (32.173)  R$             (858.146)  R$          (34.166)  R$               (85.815)  R$              (21.454)  R$   (11.389)  R$            (113.886)  R$     (587.598)  R$    (4.238.714)

                  32 1,43% 0%  R$    555.935 5,65%  R$       (31.410)  R$             (913.151)  R$          (33.356)  R$               (91.315)  R$              (22.829)  R$   (11.119)  R$            (111.187)  R$     (658.432)  R$    (4.897.146)

                  33 1,40% 0%  R$    542.442 4,69%  R$       (30.648)  R$             (758.433)  R$          (32.547)  R$               (75.843)  R$              (18.961)  R$   (10.849)  R$            (108.488)  R$     (493.327)  R$    (5.390.472)

                  34 1,36% 0%  R$    528.948 4,18%  R$       (29.886)  R$             (675.542)  R$          (31.737)  R$               (67.554)  R$              (16.889)  R$   (10.579)  R$            (105.790)  R$     (409.027)  R$    (5.799.500)

                  35 1,20% 0%  R$    466.878 3,28%  R$       (26.379)  R$             (530.220)  R$          (28.013)  R$               (53.022)  R$              (13.256)  R$    (9.338)  R$              (93.376)  R$     (286.725)  R$    (6.086.224)

                  36 1,17% 0%  R$    453.384 3,31%  R$       (25.616)  R$             (535.416)  R$          (27.203)  R$               (53.542)  R$              (13.385)  R$    (9.068)  R$              (90.677)  R$     (301.523)  R$    (6.387.747)

                  37 1,13% 0%  R$    439.891 3,32%  R$       (24.854)  R$             (536.672)  R$          (26.393)  R$               (53.667)  R$              (13.417)  R$    (8.798)  R$              (87.978)  R$     (311.888)  R$    (6.699.636)

                  38 1,10% 0%  R$    426.397 3,87%  R$       (24.091)  R$             (624.866)  R$          (25.584)  R$               (62.487)  R$              (15.622)  R$    (8.528)  R$              (85.279)  R$     (420.060)  R$    (7.119.695)

                  39 1,06% 0%  R$    412.904 4,63%  R$       (23.329)  R$             (747.785)  R$          (24.774)  R$               (74.779)  R$              (18.695)  R$    (8.258)  R$              (82.581)  R$     (567.297)  R$    (7.686.992)

                  40 1,03% 0%  R$    399.410 3,46%  R$       (22.567)  R$             (559.376)  R$          (23.965)  R$               (55.938)  R$              (13.984)  R$    (7.988)  R$              (79.882)  R$     (364.289)  R$    (8.051.281)

                  41 0,87% 0%  R$    337.339 3,85%  R$       (19.060)  R$             (621.811)  R$          (20.240)  R$               (62.181)  R$              (15.545)  R$    (6.747)  R$              (67.468)  R$     (475.713)  R$    (8.526.994)

                  42 0,83% 0%  R$    323.846 3,36%  R$       (18.297)  R$             (542.531)  R$          (19.431)  R$               (54.253)  R$              (13.563)  R$    (6.477)  R$              (64.769)  R$     (395.476)  R$    (8.922.469)

                  43 5,50% 0%  R$ 2.137.383 2,86%  R$     (120.762)  R$             (462.131)  R$         (128.243)  R$               (46.213)  R$              (11.553)  R$   (42.748)  R$            (427.477)  R$       898.256  R$    (8.024.214)

                  44 60,50% 0% ############ 2,50%  R$   (1.328.384)  R$             (403.434)  R$      (1.410.673)  R$               (40.343)  R$              (10.086)  R$ (470.224)  R$         (4.702.243)  R$  15.145.827  R$      7.121.614 

TOTAL 100% 0% ########### 100,0%  R$ (2.195.675)  R$       (16.158.440)  R$    (2.331.691)  R$         (1.615.844)  R$           (403.961) ##########  R$        (7.772.302)  R$  7.121.614 

1,17%

3.662.576    2,00 anos

3.660.000    

R$ 317,32 Fator para liquidação forçada

9,42%

Na prática

Prazo para comercialização

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 

6,40%

0,88

R$ 3.232.941,38

R$ 3.230.000,00

Valor de liquidação forçada% DO TERRENO SOBRE O VGV

VALOR DO TERRENO/M²

VALOR PRESENTE DO FLUXO

TAXA DE DESCONTO

VALOR DO TERRENO

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TERRENO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Av. José Ortiz da Rocha, 28 Jardim Canuto Borges Taubaté SP 47,35 Via principal Normal

1
Rua João Augusto de Castro, 

592 
Vila prosperidade Taubaté SP 46,00 Oferta Via local Normal R$ 125.000,00 ######### João Batista de Souza (011) 4369-2438

2
Avenida General de Divisa Luiz 
Paulo Fernandes de Almeida, 

Barranco Taubaté SP 45,00 Oferta Via local Normal R$ 140.000,00 ######### Sonia Aparecida (012) 3424-8485

3 -
Vila Nossa Senhora 

das Graças
Taubaté SP 49,00 Oferta Via local Normal R$ 212.000,00 ######### Brunno Susin (012) 98161-9197

4 R. Helvino de Morães, 272 Vila São José Taubaté SP 72,00 Oferta  Via local Superior R$ 275.000,00 #########
 ERGPLAN 

Construtora 
 0800-887-0575 

5 R. Helvino de Morães, 732 Vila São José Taubaté SP 46,00 Oferta Via local Normal R$ 166.946,00 ######### MRV Engenharia 0800-728-9000

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADE UF ÁREA TIPO LOCAL PADRÃONº ENDEREÇO BAIRRO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO

100 100

1 80 100 2,85% R$ 2.717,39 0,90 1,25 1,00 0,99 1,12 R$ 3.035,04

2 80 100 4,96% R$ 3.111,11 0,90 1,25 1,00 0,99 1,11 R$ 3.455,74

3 80 100 3,48% R$ 4.326,53 0,90 1,25 1,00 1,01 1,13 R$ 4.909,21

4 80 110 52,06% R$ 3.819,44 0,90 1,25 0,91 1,05 1,08 R$ 4.116,34

5 80 100 2,85% R$ 3.629,26 0,90 1,25 1,00 0,99 1,12 R$ 4.053,50

Número de dados 5 Limite inferior R$ 3.326,87 Limite inferior R$ 3.425,16
Graus de liberdade 4 Média amostral R$ 3.913,97 Média amostral R$ 3.913,97
"T" de Student 80% bicaudal 1,533 Limite superior R$ 4.501,06 Limite superior R$ 4.402,78
Valor máximo R$ 4.909,21
Valor mínimo R$ 3.035,04 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 24,98%
Desvio padrão R$ 712,99 Valor unitário adotado R$ 3.913,97
Coeficiente de variação 18,22% Área 47,35

Valor crítico 1,65 RESULTADO Valor final R$ 185.326,28
dmax/s 1,40 permanece Na prática R$ 185.000,00
dmin/s 1,23 permanece

TESTE CHAUVENET

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS CAMPO DE ARBÍTRIO

VALOR 
HOMOGENEIZADO

ÍNDICES

INTERVALO DE CONFIANÇA

DIFERENÇA 
DE ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

FATORES FATOR 
TOTAL

VALORES ADOTADOS

Nº
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-19 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1
Nível de detalhamento do 

projeto hipotético
Anteprojeto ou projeto básico Estudo preliminar

Aproveitamento, ocupação e usos 
presumidos

3

2
Preço de venda das unidades 

do projeto hipotético

No mínimo, Grau II de 
fundamentação no método 

comparativo

Grau I de fundamentação no 
método comaprativo

Estimativa 3

3
Estimativa dos custos de 

produção
Grau III de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau II de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau I de fundamentação no 

método da quantificação do custo
1

4 Prazos
Fundamentados com dados obtidos 

no mercado
Justificados Arbitrados 1

5 Taxas
Fundamentadas com dados obtidos 

no mercado
Justificadas Arbitrados 1

6 Modelo Dinâmico com fluxo de caixa
Dinâmico com equações 

predefinidas 
Estático 3

7
Análise setorial e diagnóstico 

de mercado
De estrutura, conjuntura, 

tendências e conduta
Da conjuntura Sintéticos da conjuntura 2

8 Cenários Mínimo 3 2 1 1

9
Análises de sensibilidade do 

modelo
Simulações com discussão do 
comportamento do modelo

Simulações com identificação das 
variáveis mais significativas

Sem simulação 2

TOTAL DE PONTOS ATINGIDOS: 17,00

GRAU ATINGIDO:  GRAU I 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO INVOLUTIVO

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU PONTOS 

ADQUIRIDOS
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-20 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR. 

Com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 

inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL, constituído pelo Lote 10 da Quadra L da Vila Jaguaré, situado na Rua Paulo da Silva, s/n, 

Butantã, Cidade e Estado de São Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo para compra e venda para fins gerenciais para fins de suporte em processo de Recuperação 

Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau I, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011 da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do terreno: 5.000,00 m² 

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 3.160.000,00 

(três milhões, cento e sessenta mil reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 2.790.000,00 

(dois milhões, setecentos e noventa mil reais) 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001, NBR 14653-

2: 2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esses valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão baseados no fato de que não há restrições 

impeditivas à comercialização da propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos 

ambientais, entre outros.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao TERRENO RESIDENCIAL, constituído pelo Lote 10 da Quadra L 

da Vila Jaguaré, situado na Rua Paulo da Silva, s/n, Butantã, Cidade e 

Estado de São Paulo. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais por 

meio de terceiros e agentes de mercado. A vistoria do imóvel se deu no dia 

15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-Presidente 
Engenheiro Mecânico e Contador (CREA/RJ 1989100165 e CRC/RJ-118263/P-0) 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões apresentadas. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação a sua veracidade assim como não está expressando opinião 

sobre os mesmos.  

▪ Informações de planejamento urbano são obtidas, quando possível, 

verbalmente através de consulta às autoridades locais responsáveis, 

porém quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas através de levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para esses devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e ainda às características do imóvel avaliando, este 

relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita, como gerencial.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório são conjunturais e 

temporais e baseiam-se em diversas premissas, realizadas na presente 

data, tais como: preços, participações de mercado, dimensões, entre 

outros. Assim, os resultados obtidos futuramente para o imóvel podem 

vir a ser diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, seja 

por conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Laudo ou alterações súbitas no mercado. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. VALOR JUSTO 

Após a análise do objeto e da finalidade do Laudo, adotou-se a definição do valor justo, seguindo-se as premissas a seguir. 

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

▪ Mensuração do ativo 

Foram analisados e considerados os atributos específicos formadores de 

valor do bem objeto do teste, como: área, local, padrão construtivo, 

acessos, estado de conservação, segmento do mercado imobiliário em que o 

imóvel se encontra inserido, possíveis restrições de venda, entre outros. 

▪ Preço de saída 

O preço de saída considera um ambiente de normalidade de preços entre os 

participantes do mercado e os potenciais interessados no bem. 

▪ Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável, neste Laudo, considera que há um 

mercado principal, organizado e transparente, em que são realizadas as 

transações com ativos do mesmo segmento do imóvel objeto desta 

avaliação. 

▪ Participantes do mercado 

Os participantes do mercado principal para o ativo foram definidos como 

empresas de médio e grande portes para a comercialização de unidades 

residenciais ou investidores interessados em imóveis com potencial de 

geração de contratos de arrendamento de longo prazo. 

▪ Técnicas de avaliação 

Partiu-se do princípio de que os participantes de mercado utilizariam a 

Norma de Avaliação NBR 14.653, da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor justo do objeto.  

▪ Hierarquia de inputs 

Foram utilizadas as metodologias constantes na NBR 14.653, da ABNT, como 

referências para os cálculos dos graus de fundamentação e precisão deste 
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Como não há elementos semelhantes disponíveis no mercado local e projetos de uso residencial de condomínios habitacionais já elaborados pela solicitante, 

optou-se por utilizar o método involutivo para a avaliação da propriedade. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO POTENCIAL CONSTRUTIVO 

MÉTODO INVOLUTIVO 

DEFINIÇÃO 

O método involutivo consiste em uma técnica de análise na qual o valor de 

um terreno reflete o aproveitamento da propriedade. Baseia-se no estudo 

de viabilidade técnico-econômica de um terreno alicerçado no 

aproveitamento eficiente do local, mediante um hipotético 

empreendimento imobiliário.  

Esse processo avaliativo leva em conta: a receita provável da venda das 

unidades hipotéticas, com base em preços obtidos em pesquisas; todas as 

despesas de comércio e remuneração do capital-terreno, computadas em 

prazos viáveis ao projeto; e a execução e comercialização das unidades por 

taxas financeiras operacionais reais. O valor do terreno resulta como resíduo 

da provável rentabilidade do empreendimento. 

As principais premissas adotadas são as seguintes: 

▪ VOLUME GERAL DE VENDAS (VGV) - RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO  

Levando-se em conta as pesquisas de mercado efetuadas para propriedades 

semelhantes na região, o valor médio aplicável às unidades do 

empreendimento será de R$ 191.197,50 (R$ 4.257,08/m²), considerando-se 

lançamento com acabamento padrão. Foi ainda considerada uma taxa de 

permuta de 8%, resultando em um VGV de R$ 18,92 milhões. 

▪ DESPESAS 

Admitimos um percentual de 10,0% para taxa de administração, 6,0% para 

gastos com vendas, 5,7 % para impostos (PIS, CONFINS, CSLL, IR) e despesas 

legais (todas sobre o VGV das unidades), 2,00 % para dispêndios com 

incorporações sobre o custo de construção, 20,0% de lucro do incorporador 

além de 2,5% do custo de construção para despesas com incorporação. 

▪ PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Foi estimado um prazo de 27 meses para início e conclusão da obra. 

▪ PRAZO OU VELOCIDADE DAS VENDAS 

Foi estimado um prazo de 6 meses para o término das vendas. Na 

determinação da velocidade de comercialização, admitimos que o 

empreendimento contará com financiamentos ao consumidor final por meio 

de instituições financeiras confiáveis, facilitando o negócio. O fluxo de 

recebimento das unidades foi estimado de acordo com as parcelas de sinal, 

M
IN
U
T
A

6383



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-20                9 

ato da compra, mensalidades, semestrais, entrega das chaves e 

financiamento, distribuídos da seguinte maneira: 

Nº PARCELAS PERIODICIDADE % VALOR PARCELA 

1 Sinal 3,00% 5.344,19 

3 Ato 5,00% 8.906,98 

24 Mensal 10,00% 17.813,97 

4 Semestral 6,00% 10.688,38 

1 Chaves 10,00% 17.813,97 

1 Financiamento 66,00% 117.572,18 

▪ CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

O imóvel situa-se em área de Zona Especial de Interesse Social – 05 (ZEIS-05) 

e tem Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 4, que é um multiplicador 

de fator pelo tamanho do terreno, ampliando a projeção de área construída. 

Além disso, tem uma taxa de ocupação de 70%. A informação de gabarito de 

altura não está definida no quadro de aspectos urbanísticos. 

Foram consideradas para cálculo as informações do projeto Residencial Vista 

Verde, com 99 unidades e área média de 46,74 m². Como o projeto 

necessita de reaprovação da Secretaria de Urbanização da Prefeitura de São 

Paulo, as informações sobre as características urbanísticas foram 

previamente checadas de acordo com a Lei nº 16.402, de 22 de março de 

2016, indicando a viabilidade legal e urbanística do empreendimento. 

RESULTADO 

Consolidadas todas as despesas e receitas estimadas para implantação e 

comercialização do empreendimento proposto, foi montado o respectivo 

fluxo de caixa descontado a uma taxa real de 1,17 % ao mês. O fluxo total 

do negócio foi de 44 meses, sendo 27 meses de construção. O valor do 

terreno foi estimado em R$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais). 

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” 
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de comercialização do 

imóvel alienado em um prazo inferior ao tempo médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para venda de dois anos, após a 

propriedade ser exposta adequadamente ao mercado. 

 

 

 

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para comercialização  2 anos 

Taxa de desconto a VPL  
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 6,40% 

Fator para liquidação forçada 0,88 

Valor de liquidação forçada R$ 2.790.000,00 

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,4% (Taxa Selic). 

 

 

 

M
IN
U
T
A

6385



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-20                11 

6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado direito Acesso pelo lado esquerdo 

 

Endereço: Lote 10 da Quadra L da Vila Jaguaré, situado na Rua 

Paulo da Silva, s/n, Butantã, Cidade e Estado de São 

Paulo. 

Ocupação: Predominantemente residencial. Industrial ao longo 

da Rodovia Raposo Tavares. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, telefonia, 

água, esgoto sanitário e pluvial, coleta de lixo, 

pavimentação asfáltica. 

Transporte 

público: 

Ônibus municipais no entorno do imóvel, 

principalmente ao longo da Rodovia Raposo Tavares 

e da Avenida Escola Politécnica. 

Principais 

acessos: 

Rodovia Raposo Tavares e Avenida Escola 

Politécnica. 
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7. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Cartório: 18º Cartório do Registro de Imóveis de São 

Paulo. 

Nº de registro: 7.216. 

Data da certidão: 24 de maio de 1977. 

Proprietário: 
Butantã SPE Empreendimentos Imobiliários 

LTDA. 

Área de terreno: 5.000,00 m². 

Área construída: N/I. 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa avaliação, utilizaremos todas os dados conforme matrícula, por 

ser a informação mais atual e mais confiável. 
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8. PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei: Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. 

Zona: ZEIS-05 (Zona Especial de Interesse Social - 

05). 

Usos permitidos: Residencial uni e multifamiliar. 

Coeficiente de 

aproveitamento: 4 (máximo).  

Taxa de ocupação: 0,85 para lotes de até 500m² metros e 0,70 

para lotes de tamanho igual ou superior a  

500 m². 

Gabarito de altura: N/I.  
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9. DESRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 5.000,00 m². 

Formato: Irregular. 

Solo: Embora não tenhamos tido acesso a laudos de 

prospecção e análise de solo, observou-se, na 

visita, solo firme e seco. 

Topografia: Plana. 

 

Croqui dos limites do terreno 
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10. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1. LOCALIZAÇÃO 

O imóvel localiza-se na Rua Paulo da Silva, às margens da Rodovia Raposo 

Tavares (SP-270), no bairro do Butantã, área predominantemente 

residencial com grande quantidade de condomínios habitacionais. Nos 

fundos do imóvel, observa-se uma comunidade de baixa classe social, 

limitada principalmente entre a Rua Clemente Bernini e a Avenida Antônio 

Ramiro da Silva. 

No entorno imediato do imóvel, destaca-se principalmente comércio local, e 

em uma análise mais abrangente, observa-se alternativas de maior grandeza 

de comércio, lazer e serviços, como o Raposo Shopping, distante cerca de  

6 km, e o Colégio Albert Sabin, distante cerca de 2 km do objeto da 

avaliação. 

10.2. IMÓVEL 

Trata-se de terreno passível de incorporação, destinado principalmente a 

projetos Minha Casa Minha Vida (MCMV), inserido no geomercado da Zona 

Oeste da Cidade de São Paulo. 

O terreno conta com um projeto de cunho habitacional popular que 

necessita obter uma nova aprovação dos órgãos competentes da prefeitura 

de São Paulo. O empreendimento é constituído por tipologia de condomínio 

residencial multifamiliar fechado e padrão variando de médio a  

médio-baixo, caracterizado pela comercialização de unidades prontas.  

O projeto original do condomínio Residencial Vista Verde, inclusive com o 

Memorial de Incorporação averbado na matrícula, contava com 99 unidades 

habitacionais distribuídas em 5 blocos. As obras começaram e chegaram a 

ser construídas as fundações (em radier) e alguma supraestrutura dos 

blocos, porém as atividades foram paralisadas e o empreendimento está 

abandonado. Vale ressaltar que o imóvel encontra-se invadido por terceiros. 

Para efeitos desta avaliação e principalmente devido ao estado de 

conservação, não serão consideradas as obras já concluídas. 

10.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Apesar de o imóvel estar localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares, 

em área predominantemente residencial e, em um entorno mais 

abrangente, contar com alternativas de comércio, instituições de ensino e 

lazer, destaca-se a proximidade à comunidade nos fundos da propriedade. 

É escassa a quantidade de ofertas de terrenos com áreas próximas e 

passíveis de incorporação de empreendimentos habitacionais populares 

(principalmente MCMV). 

Potenciais compradores do TERRENO seriam empreendedores visando à 

implantação de conjuntos de habitação destinados à classe média baixa, a 

exemplo da tipologia dos empreendimentos existentes na área, 

considerando-se as características do local e as especificidades da legislação 

vigente. 
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11. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluem para o TERRENO RESIDENCIAL, constituído pelo Lote 10 da Quadra L da Vila Jaguaré, 

situado na Rua Paulo da Silva, s/n, no Bairro Butantã, Cidade e Estado de São Paulo, o valor justo de R$ 3.160.000,00 (três milhões, cento e sessenta mil reais) 

e o valor de liquidação forçada de R$ 2.790.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa mil reais). 

O Laudo de Avaliação AP-00495/18-20 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a 

certificação dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 18 (dezoito) folhas digitadas de um lado e 4 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Assinatura Assinatura 
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12. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP: 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP: 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL VISTA VERDE  CARACTERÍSTICAS 

Área do terreno (m²) 5.000,00                                

IAA 4,00

Área total edificável (m²) 20.000,00                              

Taxa de ocupação 70%

Área de vendas (m²) 4.627,26                                

Área construída (m²) 9.183,72                                

Área construída equivalente (m²) 5.657,67                                

Área média dos apartamentos (m²) 46,74                                     

Nº de unidades 99,00

QUADRO-RESUMO DE ÁREAS (m²) 

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - VGV

UNIDADES QUANTIDADE
ÁREA PRIVATIVA 

MÉDIA
ÁREA PRIVATIVA TOTAL 

(ÁREA VENDÁVEL)
VALOR UNITÁRIO 

MÉDIO
VALOR MÉDIO 
DAS UNIDADES

VGV

Unidades habitacionais 99                46,74m² 4.627,26m² 4.446,37R$                       R$                  207.823,37  R$             20.574.513,67 

Permuta (8%) 8                  3,74m² 370,18m²  R$                        355,71  R$                    16.625,87  R$               1.645.961,09 

TOTAL 91                43,00m² 4.257,08m²  R$                    4.090,66  R$                191.197,50 18.928.552,58R$           

1,17%

R$ 3.160.429,17

R$ 3.160.000,00VALOR DO TERRENO

Taxa de desconto

VALOR PRESENTE DO FLUXO

PRODUTO GERAL DE VENDAS (VGV)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - CUSTO DA CONSTRUÇÃO

IMÓVEL
ÁREA EQUIVALENTE 

DE CONSTRUÇÃO
Ccu 

(R$/m²)
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO

RESIDENCIAL VISTA VERDE                                           5.657,67 R$ 1.206,94 R$ 6.828.462,20

100% R$ 6.828.462,20

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

R$ 682.846,22
Administração c/ impostos, 

gerenciamento técnico e seguro
10,0%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 
COM VENDAS

R$ 1.135.713,15 Publicidade/corretagem 6,0% sobre VGV

IMPOSTOS R$ 1.069.463,22 PIS/COFINS/CSLL/IR 5,7% sobre VGV

DESPESAS 
LEGAIS

R$ 378.571,05 Despesas jurídicas 2,0% sobre VGV

LUCRO DO 
INCORPORADOR

R$ 3.785.710,52 - 20,0% sobre VGV

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

R$ 170.711,55
Vigias/concessionárias (0,5%), 

manutenção (1,5%) e outras (0,5%)
2,5%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

 % obra a realizar  

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3/9

M
IN
U
T
A

6397



LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - %OBRA

FASE QUANTIDADES UNIDADES
Custo de Obra 1.206,94 R$/m²

Área Equivalente 5.657,67 m²
Custo Total de Obra 6.828.462,20 R$ 

100%
MÊS % VALOR
18 3,58% 244.493,17
19 2,01% 137.228,68
20 3,93% 268.562,15
21 3,59% 244.906,24
22 2,59% 177.136,15
23 1,96% 134.089,48
24 1,60% 109.032,33
25 2,83% 193.231,47
26 3,75% 255.932,52
27 3,99% 272.147,38
28 4,63% 316.128,76
29 5,65% 386.047,01
30 5,62% 383.581,26
31 5,31% 362.647,54
32 5,65% 385.892,41
33 4,69% 320.509,31
34 4,18% 285.480,08
35 3,28% 224.068,07
36 3,31% 226.263,75
37 3,32% 226.794,42
38 3,87% 264.064,63
39 4,63% 316.009,72
40 3,46% 236.388,90
41 3,85% 262.773,68
42 3,36% 229.270,39
43 2,86% 195.294,02
44 2,50% 170.488,70

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 4/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

                    1 0,00% 0%  R$                  -                        -    R$                  -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$            (68.285)  R$           (68.285)

                    2 0,00% 0%  R$                  -                        -    R$                  -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$            (68.285)  R$         (136.569)

                    3 0,00% 0%  R$                  -                        -    R$                  -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$            (68.285)  R$         (204.854)

                    4 0,00% 0%  R$                  -                        -    R$                  -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$                    -    R$         (204.854)

                    5 0,00% 0%  R$                  -                        -    R$                  -    R$                       -    R$                  -    R$                        -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$                    -    R$         (204.854)

                    6 0,85% 0%  R$          160.367                      -    R$            (9.061)  R$                       -    R$            (9.622)  R$                        -    R$                      -    R$           (3.207)  R$               (32.073)  R$            106.403  R$           (98.450)

                    7 1,19% 0%  R$          226.091                      -    R$           (12.774)  R$                       -    R$          (13.565)  R$                        -    R$                      -    R$           (4.522)  R$               (45.218)  R$            150.011  R$            51.561 

                    8 1,54% 0%  R$          291.815                      -    R$           (16.488)  R$                       -    R$          (17.509)  R$                        -    R$                      -    R$           (5.836)  R$               (58.363)  R$            193.619  R$          245.180 

                    9 1,61% 0%  R$          304.960                      -    R$           (17.230)  R$                       -    R$          (18.298)  R$                        -    R$                      -    R$           (6.099)  R$               (60.992)  R$            202.341  R$          447.521 

                  10 1,68% 0%  R$          318.105                      -    R$           (17.973)  R$                       -    R$          (19.086)  R$                        -    R$                      -    R$           (6.362)  R$               (63.621)  R$            211.063  R$          658.584 

                  11 2,00% 0%  R$          378.571                      -    R$           (21.389)  R$                       -    R$          (22.714)  R$                        -    R$                      -    R$           (7.571)  R$               (75.714)  R$            251.182  R$          909.766 

                  12 1,22% 0%  R$          231.349                      -    R$           (13.071)  R$                       -    R$          (13.881)  R$                        -    R$                      -    R$           (4.627)  R$               (46.270)  R$            153.500  R$       1.063.266 

                  13 0,88% 0%  R$          165.625                      -    R$            (9.358)  R$                       -    R$            (9.937)  R$                        -    R$                      -    R$           (3.312)  R$               (33.125)  R$            109.892  R$       1.173.158 

                  14 0,60% 0%  R$          113.046                      -    R$            (6.387)  R$                       -    R$            (6.783)  R$                        -    R$                      -    R$           (2.261)  R$               (22.609)  R$              75.006  R$       1.248.164 

                  15 0,60% 0%  R$          113.046                      -    R$            (6.387)  R$                       -    R$            (6.783)  R$                        -    R$                      -    R$           (2.261)  R$               (22.609)  R$              75.006  R$       1.323.169 

                  16 0,60% 0%  R$          113.046                      -    R$            (6.387)  R$                       -    R$            (6.783)  R$                        -    R$                      -    R$           (2.261)  R$               (22.609)  R$              75.006  R$       1.398.175 

                  17 0,60% 0%  R$          113.046                      -    R$            (6.387)  R$                       -    R$            (6.783)  R$                        -    R$                      -    R$           (2.261)  R$               (22.609)  R$              75.006  R$       1.473.181 

                  18 0,60% 0%  R$          113.046 3,58%  R$            (6.387)  R$             (244.493)  R$            (6.783)  R$                (24.449)  R$                (6.112)  R$           (2.261)  R$               (22.609)  R$           (200.049)  R$       1.273.132 

                  19 0,67% 0%  R$          126.190 2,01%  R$            (7.130)  R$             (137.229)  R$            (7.571)  R$                (13.723)  R$                (3.431)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$            (70.655)  R$       1.202.477 

                  20 0,67% 0%  R$          126.190 3,93%  R$            (7.130)  R$             (268.562)  R$            (7.571)  R$                (26.856)  R$                (6.714)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (218.405)  R$          984.072 

                  21 0,67% 0%  R$          126.190 3,59%  R$            (7.130)  R$             (244.906)  R$            (7.571)  R$                (24.491)  R$                (6.123)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (191.792)  R$          792.279 

                  22 0,67% 0%  R$          126.190 2,59%  R$            (7.130)  R$             (177.136)  R$            (7.571)  R$                (17.714)  R$                (4.428)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (115.551)  R$          676.728 

                  23 0,67% 0%  R$          126.190 1,96%  R$            (7.130)  R$             (134.089)  R$            (7.571)  R$                (13.409)  R$                (3.352)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$            (67.123)  R$          609.605 

                  24 0,67% 0%  R$          126.190 1,60%  R$            (7.130)  R$             (109.032)  R$            (7.571)  R$                (10.903)  R$                (2.726)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$            (38.934)  R$          570.671 

                  25 0,67% 0%  R$          126.190 2,83%  R$            (7.130)  R$             (193.231)  R$            (7.571)  R$                (19.323)  R$                (4.831)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (133.658)  R$          437.013 

                  26 0,67% 0%  R$          126.190 3,75%  R$            (7.130)  R$             (255.933)  R$            (7.571)  R$                (25.593)  R$                (6.398)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (204.197)  R$          232.816 

                  27 0,67% 0%  R$          126.190 3,99%  R$            (7.130)  R$             (272.147)  R$            (7.571)  R$                (27.215)  R$                (6.804)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (222.439)  R$            10.378 

RESULTADO 
ACUMULADO

% CONSTRUÇÃO
LUCRO DO 

INCORPORADOR
RESULTADO 

LÍQUIDO
VGV% VENDAS

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

DESPESAS 
LEGAIS

IMPOSTOS
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO
DESPESAS 

COM VENDAS
PERÍODO      

(nº do mês)
% VALORIZAÇÃO 

DO IMÓVEL
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

RESULTADO 
ACUMULADO

% CONSTRUÇÃO
LUCRO DO 

INCORPORADOR
RESULTADO 

LÍQUIDO
VGV% VENDAS

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

DESPESAS 
LEGAIS

IMPOSTOS
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO
DESPESAS 

COM VENDAS
PERÍODO      

(nº do mês)
% VALORIZAÇÃO 

DO IMÓVEL

                  28 0,67% 0%  R$          126.190 4,63%  R$            (7.130)  R$             (316.129)  R$            (7.571)  R$                (31.613)  R$                (7.903)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (271.918)  R$         (261.540)

                  29 0,67% 0%  R$          126.190 5,65%  R$            (7.130)  R$             (386.047)  R$            (7.571)  R$                (38.605)  R$                (9.651)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (350.576)  R$         (612.116)

                  30 0,67% 0%  R$          126.190 5,62%  R$            (7.130)  R$             (383.581)  R$            (7.571)  R$                (38.358)  R$                (9.590)  R$           (2.524)  R$               (25.238)  R$           (347.802)  R$         (959.917)

                  31 2,26% 0%  R$          428.521 5,31%  R$           (24.211)  R$             (362.648)  R$          (25.711)  R$                (36.265)  R$                (9.066)  R$           (8.570)  R$               (85.704)  R$           (123.655)  R$      (1.083.572)

                  32 2,19% 0%  R$          415.377 5,65%  R$           (23.469)  R$             (385.892)  R$          (24.923)  R$                (38.589)  R$                (9.647)  R$           (8.308)  R$               (83.075)  R$           (158.527)  R$      (1.242.098)

                  33 2,13% 0%  R$          402.232 4,69%  R$           (22.726)  R$             (320.509)  R$          (24.134)  R$                (32.051)  R$                (8.013)  R$           (8.045)  R$               (80.446)  R$            (93.692)  R$      (1.335.791)

                  34 2,06% 0%  R$          389.087 4,18%  R$           (21.983)  R$             (285.480)  R$          (23.345)  R$                (28.548)  R$                (7.137)  R$           (7.782)  R$               (77.817)  R$            (63.006)  R$      (1.398.796)

                  35 1,74% 0%  R$          328.621 3,28%  R$           (18.567)  R$             (224.068)  R$          (19.717)  R$                (22.407)  R$                (5.602)  R$           (6.572)  R$               (65.724)  R$            (34.037)  R$      (1.432.833)

                  36 1,67% 0%  R$          315.476 3,31%  R$           (17.824)  R$             (226.264)  R$          (18.929)  R$                (22.626)  R$                (5.657)  R$           (6.310)  R$               (63.095)  R$            (45.228)  R$      (1.478.062)

                  37 66,00% 100%  R$      12.492.845 3,32%  R$         (705.846)  R$             (226.794)  R$         (749.571)  R$                (22.679)  R$                (5.670)  R$       (249.857)  R$          (2.498.569)  R$         8.033.859  R$       6.555.797 

                  38 0,00% 0%  R$                  -   3,87%  R$                  -    R$             (264.065)  R$                  -    R$                (26.406)  R$                (6.602)  R$                 -    R$                       -    R$           (297.073)  R$       6.258.724 

                  39 0,00% 0%  R$                  -   4,63%  R$                  -    R$             (316.010)  R$                  -    R$                (31.601)  R$                (7.900)  R$                 -    R$                       -    R$           (355.511)  R$       5.903.213 

                  40 0,00% 0%  R$                  -   3,46%  R$                  -    R$             (236.389)  R$                  -    R$                (23.639)  R$                (5.910)  R$                 -    R$                       -    R$           (265.938)  R$       5.637.276 

                  41 0,00% 0%  R$                  -   3,85%  R$                  -    R$             (262.774)  R$                  -    R$                (26.277)  R$                (6.569)  R$                 -    R$                       -    R$           (295.620)  R$       5.341.656 

                  42 0,00% 0%  R$                  -   3,36%  R$                  -    R$             (229.270)  R$                  -    R$                (22.927)  R$                (5.732)  R$                 -    R$                       -    R$           (257.929)  R$       5.083.726 

                  43 0,00% 0%  R$                  -   2,86%  R$                  -    R$             (195.294)  R$                  -    R$                (19.529)  R$                (4.882)  R$                 -    R$                       -    R$           (219.706)  R$       4.864.021 

                  44 0,00% 0%  R$                  -   2,50%  R$                  -    R$             (170.489)  R$                  -    R$                (17.049)  R$                (4.262)  R$                 -    R$                       -    R$           (191.800)  R$       4.672.221 

TOTAL 100% 100%  R$    18.928.553 100,0%  R$    (1.069.463)  R$         (6.828.462)  R$    (1.135.713)  R$             (682.846)  R$           (170.712)  R$      (378.571)  R$         (3.785.711)  R$        4.672.221 

1,17%

3.160.429          2,00 anos

3.160.000          

R$ 632,00

16,69%

VALOR DO TERRENO

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TERRENO

VALOR PRESENTE DO FLUXO

TAXA DE DESCONTO

VALOR DO TERRENO/M²

% DO TERRENO SOBRE O VGV

Na prática

Prazo para comercialização

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 

6,40%

0,88

R$ 2.791.282,72

R$ 2.790.000,00

Valor de liquidação forçada

Fator para liquidação forçada
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA  

TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Rua Paulo da Silva Jd. Do Lago São Paulo SP 46,74 Via secundária Normal

1 Rua Condomínio Residencial Jardim D'abril II Jd. D'abril São Paulo SP 62,00 Oferta Via local Normal R$ 230.000,00 R$ 3.709,68 Alonso Imóveis (11) 3788-1000
2 Rua Eusebio de Paula Marcondes Jd. D'abril São Paulo SP 63,00 Oferta Via local Normal R$ 255.000,00 R$ 4.047,62 Triarte Imóveis (11) 2596-6363
3 Rua Manoel Martins Collaço Jd. D'abril São Paulo SP 53,00 Oferta Via local Normal R$ 280.000,00 R$ 5.283,02 Esperança Imóveis (11) 3681-4155
4 Rua Engenheiro Pedro Garcin Vila Antônio São Paulo SP 63,00 Oferta Via secundária Normal R$ 320.000,00 R$ 5.079,37 Krisos Corretora (11) 4302-7507
5 Rua Clemente Bernini Jd. Do Lago São Paulo SP 52,00 Oferta Via secundária Normal R$ 215.000,00 R$ 4.134,62 Gerd Imóveis (11) 3681-1237

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADE UF ÁREA TIPO LOCAL PADRÃONº ENDEREÇO BAIRRO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA  

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO

90 100

1 80 100 32,65% R$ 3.709,68 0,90 1,13 1,00 1,04 1,05 R$ 3.891,07
2 80 100 34,79% R$ 4.047,62 0,90 1,13 1,00 1,04 1,05 R$ 4.254,04
3 80 100 13,39% R$ 5.283,02 0,90 1,13 1,00 1,03 1,04 R$ 5.519,81
4 90 100 34,79% R$ 5.079,37 0,90 1,00 1,00 1,04 0,93 R$ 4.745,24
5 90 100 11,25% R$ 4.134,62 0,90 1,00 1,00 1,03 0,92 R$ 3.821,70

Número de dados 5 Limite inferior R$ 3.779,42 Limite inferior R$ 3.964,37
Graus de liberdade 4 Média amostral R$ 4.446,37 Média amostral R$ 4.446,37
"T" de Student 80% bicaudal 1,533 Limite superior R$ 5.113,33 Limite superior R$ 4.928,37
Valor máximo R$ 5.519,81
Valor mínimo R$ 3.821,70 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 21,68%
Desvio-padrão R$ 703,06 Valor unitário adotado R$ 4.446,37
Coeficiente de variação 15,81% Área 46,74

Valor crítico 1,65 RESULTADO Valor final R$ 207.823,37
dmax/s 1,53 permanece Na prática R$ 208.000,00
dmin/s 0,89 permanece

TESTE CHAUVENET

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS CAMPO DE ARBÍTRIO

VALOR 
HOMOGENEIZADO

ÍNDICES

INTERVALO DE CONFIANÇA

DIFERENÇA 
DE ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

FATORES FATOR 
TOTAL

VALORES ADOTADOS

Nº
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-20 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1
Nível de detalhamento do 

projeto hipotético
Anteprojeto ou projeto básico Estudo preliminar

Aproveitamento, ocupação e usos 
presumidos

3

2
Preço de venda das unidades 

do projeto hipotético

No mínimo, Grau II de 
fundamentação no método 

comparativo

Grau I de fundamentação no 
método comaprativo

Estimativa 3

3
Estimativa dos custos de 

produção
Grau III de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau II de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau I de fundamentação no 

método da quantificação do custo
1

4 Prazos
Fundamentados com dados obtidos 

no mercado
Justificados Arbitrados 1

5 Taxas
Fundamentadas com dados obtidos 

no mercado
Justificadas Arbitrados 1

6 Modelo Dinâmico com fluxo de caixa
Dinâmico com equações 

predefinidas 
Estático 3

7
Análise setorial e diagnóstico 

de mercado
De estrutura, conjuntura, 

tendências e conduta
Da conjuntura Sintéticos da conjuntura 2

8 Cenários Mínimo 3 2 1 1

9
Análises de sensibilidade do 

modelo
Simulações com discussão do 
comportamento do modelo

Simulações com identificação das 
variáveis mais significativas

Sem simulação 2

TOTAL DE PONTOS ATINGIDOS: 17,00

GRAU ATINGIDO:  GRAU I 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO INVOLUTIVO

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU PONTOS 

ADQUIRIDOS
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Construções no terreno Fachada do imóvel 
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Vista do terreno  Vista do terreno  
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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RUA PHILOGONIO CORREA (ANTIGA RUA 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-24 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR.   

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala nº 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: TERRENO RESIDENCIAL,  sit uado na Rua Philogonio Correa (ant iga Rua 56),  S/ N,  Boa Esperança,  Cidade de Cuiabá,  Estado 

do Mat o Grosso.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau I,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do t erreno:  12.191,07 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 2.360.000,00 

(dois milhões,  t rezent os e sessent a mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 2.080.000,00 

(dois milhões e oit ent a mil reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-2:  

2011,  da ABNT.  Os valores consideram a data-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da propriedade,  

ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es ao TERRENO RESIDENCIAL sit uado na Rua Philogonio Correa (ant iga 

Rua 56),  S/ N,  bairro de Boa Esperança,  Cidade de Cuiabá,  Est ado do Mat o 

Grosso.  

Na elaboração deste t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 19 de j unho  de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância relevant e 

que possa caract erizar conf l i t o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  suj eit os 

às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de aval iação,  part e-se do pressupost o da inexist ência de ônus 

ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  at ingindo os 

at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus próprios 

consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Contábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  Superint endência 

de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Imposto de Renda (RIR),  

Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e Conselho Federal 

de Cont abil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  M
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação de 

propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os dados e 

informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade com relação 

à sua veracidade,  assim como não está expressando opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a suas 

cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es como 

consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos pela 

empresa e const ant es neste Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou ut i l izado 

para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem aprovação prévia e 

por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relatório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os result ados 

obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser diferent es de 

qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  especialment e caso haj a 

conhecimento post erior de informações não disponíveis por ocasião da 

emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj eto e da f inal idade do Laudo,  adotou-se a def inição do 

valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram analisados e considerados os at ribut os específ icos formadores de valor 

do bem obj et o do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  acessos,  

est ado de conservação,  segmento do mercado imobil iário em que o imóvel se 

encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o dest a aval iação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont ratos de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a Norma 

de Avaliação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a mensuração 

do valor j ust o do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as metodologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Como não há element os semelhant es disponíveis no mercado local e proj et os de uso residencial de condomínios habit acionais j á elaborados pela sol icit ant e,  opt ou-

se por ut i l izar o método involut ivo para a avaliação da propriedade.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO POTENCIAL CONSTRUTIVO 

MÉTODO INVOLUTIVO 

DEFINIÇÃO 

O mét odo involut ivo consist e em uma t écnica de anál ise na qual o valor de 

um t erreno ref let e o aproveit amento da propriedade.  Baseia-se no est udo de 

viabil idade t écnico-econômica de um terreno al icerçado no aproveit amento 

ef icient e do local,  mediant e um hipot ét ico empreendimento imobil iário.   

Esse processo aval iat ivo leva em cont a:  a receit a provável da venda das 

unidades hipot ét icas,  com base em preços obt idos em pesquisas;  t odas as 

despesas de comércio e remuneração do capit al-t erreno,  comput adas em 

prazos viáveis ao proj et o;  e a execução e comercial ização das unidades por 

t axas f inanceiras operacionais reais.  O valor do t erreno result a como resíduo 

da provável rent abil idade do empreendimento.  

As principais premissas adot adas são as seguint es:  

 VOLUME GERAL DE VENDAS (VGV) - RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO  

Levando-se em cont a as pesquisas de mercado efetuadas para propriedades 

semelhant es na região,  o valor médio apl icável às unidades do 

empreendiment o será de R$ 208.000,00 (R$ 3.300,00/ m² ),  considerando-se 

lançament o com acabament o padrão.  Foi ainda considerada uma t axa de 

permut a de 8%,  result ando em um VGV de R$ 52 milhões.  

 DESPESAS 

Admit imos um percent ual de 10,0% para t axa de administ ração,  6,0% para 

gastos com vendas,  5,65 % para impost os (PIS,  CONFINS,  CSLL,  IR) e despesas 

legais (t odas sobre o VGV das unidades),  2,00 % para dispêndios com 

incorporações sobre o cust o de const rução,  20,0% de lucro do incorporador 

além de 2,5% do custo de const rução para despesas com incorporação.  

 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Foi est imado um prazo de vint e e set e meses para início e conclusão da obra.  

 PRAZO OU VELOCIDADE DAS VENDAS 

Foi est imado um prazo de doze meses para o t érmino das vendas.  Na 

det erminação da velocidade de comercial ização,  admit imos que o 

empreendiment o cont ará com f inanciamentos ao consumidor f inal  por meio 

de inst it uições f inanceiras conf iáveis,  facil i t ando o negócio.  O f luxo de 

recebimento das unidades foi est imado de acordo com as parcelas de sinal,  

at o da compra,  mensal idades,  semest rais,  ent rega das chaves e 

f inanciamento,  dist ribuídos da seguint e maneira:  
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Nº 
Parcelas 

Periodicidade % 
Valor da 
Parcela 

1 Sinal 3,00% 5.737,76

3 At o 5,00% 9.562,93

24 Mensal 10,00% 19.125,85

4 Semest ral 6,00% 11.475,51

1 Chaves 10,00% 19.125,85

1 Financiamento 66,00% 126.230,64

 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

Sit ua-se em área de Zona de Expansão Urbana (ZEX) e t em Limit e de 

Adensament o (LA) de t rês (correspondent e ao Índice de Aproveit amento do 

Terreno),  que é um mult ipl icador de fat or pelo t amanho do t erreno,  

ampliando a proj eção de área const ruída.  Além disso,  t em uma t axa de 

ocupação de 50% e gabarit o de alt ura de 60 m.  Foram considerados para 

cálculo,  as informações do proj et o Residencial  Boa Esperança,  com cinco 

blocos e 272 unidades,  com área média de 62,82 m² .  Como o proj et o necessit a 

de reaprovação da Secretaria de Urbanização da Prefeit ura de Cuiabá,  as 

informações sobre as caract eríst icas urbaníst icas foram previamente 

checadas de acordo com a Lei Complement ar nº 389 de 03 de novembro de 

2015,  indicando a viabil idade legal e urbaníst ica do empreendiment o.  

RESULTADO 

Consol idadas t odas as despesas e receit as est imadas para implant ação e 

comercial ização do empreendimento propost o,  foi mont ado o respect ivo f luxo 

de caixa descont ado a uma t axa real de 1,17% ao mês.  O f luxo t ot al  do negócio 

foi de quarent a e quat ro meses,  sendo vint e e set e meses de const rução.  O 

valor do t erreno foi est imado em R$ 2.170.000,00 (dois milhões,  cento e 

set ent a mil  reais).  

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da metodologia e dos 

inst rument os ut i l izados.”  

“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de comercial ização do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando em consideração a t ipologia const rut iva,  

def inimos um prazo médio para venda de dois anos,  após a propriedade ser 

expost a adequadament e ao mercado.  
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Sendo assim, t rouxemos o result ado a valor presente descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,4% (Taxa Sel ic).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 anos

Fator para liquidação f orçada

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TERRENO

Na prática

Prazo para comercialização

 Taxa de desconto a VPL

(custo de oportunidade - Taxa Selic) 
6,40%

0,88

R$ 2.084.628,87

R$ 2.080.000,00

Valor de liquidação forçada
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

 

Acesso pela na Rua Philogonio 
Correa 

Acesso pela Rua Pedro Fernandes 

 

Endereço: Rua Philogonio Correa (ant iga Rua 56),  S/ N,  

Boa Esperança,  Cidade de Cuiabá,  Estado do 

Mat o Grosso.  

Ocupação: Residencial .  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  água (t rat ada e canalizada),  esgot o 

sanit ário,  colet a de l ixo e paviment ação 

asfál t ica.  

Transporte público: A região é servida por l inhas de ônibus que 

circulam pelas vias principais,  l igando a região 

ao cent ro de Cuiabá.  
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Comércio: O comércio de at endiment o local conta 

principalment e com bares,  rest aurant es e 

mercearias,  além de algumas inst alações de 

prest ação de serviços.  

Recreação: A região carece de polos de recreação e 

equipament os urbanos implant ados.  

Ensino/Cultura: Dest aca-se a proximidade com o Campus da 

Universidade Federal do Mat o Grosso (UFMT).  

Na região,  há inst it uições de ensino de 1º e 2º 

graus.  

Principais acessos: O imóvel pode ser acessado at ravés das vias de 

maior import ância como a Rodovia BR-163 e a 

Avenida Jornal ist a Arquimedes Pereira Lima.  
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 

Data da certidão: 11 de abri l  de 2011.  

Compradora: Const rut ora MUDAR LTDA. 

Área de terreno: 14.000,00 m² .  

PLANILHA DE CONTROLE CLIENTE 

Área de terreno: 12.191,07 m² .  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área t ot al  da planilha de cont role do cl ient e,  vist o que essa 

área é que melhor ref let e a real idade visualizada no local e as informações 

necessárias à aval iação.  
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8.  PLANEJAMENTO URBANO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei: Lei Complement ar nº 389 de 03 de novembro de 

2015.  

Zona: Zona de Expansão Urbana (ZEX).  Segundo o Art .  

15 do Plano de Uso,  Ocupação e Urbanização do 

Solo,  “ o l icenciament o de at ividades ou 

empreendiment os,  quando se t rat ar de 

parcelamento,  na ZEX deverá seguir as mesmas 

exigências de uso do solo,  est abelecidas para a 

ZUM” .  

Usos permitidos: Residencial  uni e mult ifamil iar.  

Limite de adensamento: 3.   

Taxa de ocupação: 50%.  

Gabarito de altura: 65 met ros.   
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Zoneamento regional com a local ização do imóvel dest acada 
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9.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 12.191,07 m² .  

Formato: Irregular.  

Solo: Embora não t enhamos t ido acesso a laudos de 

prospecção e anál ise de solo,  observou-se na 

visit a solo f irme e seco.  

 

Croqui dos l imit es da propriedadeM
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10.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

10.1.  LOCALIZAÇÃO 

O t erreno sit ua-se em Boa Esperança,  um bairro predominant ement e 

residencial  do município de Cuiabá.  Cont a com f rent e dupla (para a na Rua 

Philogonio Correa - ant iga Rua 56 - e a Rua Pedro Fernandes),  dist a cerca de 

400 met ros do acesso à Rodovia BR-163,  e cerca de 1 km do campus da 

Universidade Federa Mato Grosso (UFMT).  Vale ressalt ar que o imóvel se 

localiza ainda em f rent e ao Cemit ério do Coxipó.  

10.2.  IMÓVEL 

Trat a-se de t erreno passível de incorporação,  dest inado principalment e a 

proj et os Minha Casa Minha Vida (MCMV) inserido no geomercado da região de 

Cuiabá.  

O t erreno cont a com um proj et o de cunho habit acional popular que necessit a 

passar por uma nova aprovação j unt o aos órgãos competent es da prefeit ura 

de Cuiabá.  Empreendiment o const it uído por t ipologia de condomínio 

residencial  mult i famil iar fechado,  com inf raest rut ura de lazer,  e padrão 

variando de médio a médio-baixo,  caract erizado pela comercial ização de 

unidades pront as.   

O proj et o original do condomínio Residencial  Boa Esperança contava com 272 

unidades habit acionais dist r ibuídas em cinco blocos.  As obras começaram e 

chegaram a ser const ruídas as fundações (em radier ) e alguma supraest rut ura 

dos blocos,  porém as at ividades foram paralisadas e o empreendimento 

encont ra-se abandonado desde 2010.  Desde ent ão,  houve depredações e 

vandalismo nas const ruções,  vist o que não há muros (apenas arames 

amarrados a mourões) que impedem ou cont rolam o acesso à propriedade.   

Para efeit os dest a aval iação,  e principalment e devido ao est ado de 

conservação,  não serão consideradas as obras j á concluídas.  

10.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Apesar de est ar sit uada em f rent e ao Cemit ério de Coxipó,  a propriedade 

possui boa localização,  em um bairro predominant ement e residencial 

const it uído por residências de bom padrão const rut ivo e devido à 

proximidade a uma das principais vias da cidade e da UFMT.  

Observou-se um grande número de lançament os de empreendimentos 

residenciais populares na região mesmo com a sit uação at ual do mercado 

imobil iário,  evidenciando a demanda por esse t ipo de imóvel principalment e 

devido aos incent ivos e crédit os imobil iários,  e gerando uma sensação de 

ret omada da indúst ria da const rução civi l .  

É escassa a quant idade de ofert as de t errenos com áreas próximas e 

passíveis de incorporação de empreendimentos habit acionais populares 

(principalment e MCMV).  

Pot enciais compradores do TERRENO seriam empreendedores visando à 

implant ação de conj unt os de habit ação dest inados à classe média-baixa,  a 

exemplo da t ipologia dos empreendimentos exist ent es na área,  

considerando-se as caract eríst icas do local e as especif icidades da legislação 

vigent e.  
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11.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  sol icit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e após 

procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 2.360.000,00 (dois milhões,  t rezent os e sessent a mil  reais) e o valor de 

liquidação forçada de R$ 2.080.000,00 (dois milhões e oit ent a mil  reais) para TERRENO RESIDENCIAL sit uado na Rua Philogonio Correa (ant iga Rua 56),  S/ N,  Boa 

Esperança,  Cidade de Cuiabá,  Est ado do Mat o Grosso.  

O Laudo de Aval iação AP-00495/18-24 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al  (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a cert i f icação 

digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 19 (dezenove) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  CREA/ RJ 

1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em aval iação de bens,  abaixo represent ada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à disposição 

para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  19 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

Vice-President e Proj et os M
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12.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP 20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP 01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA  CARACTERÍSTICAS 

Área do terreno (m²) 12.191,07                              

IAA 3,00

Área total edificável (m²) 36.573,21                              

Taxa de ocupação 50%

Área de vendas (m²) 17.087,04                              

Área construída (m²) 23.826,65                              

Área construída equivalente (m²) 20.663,55                              

Área média dos apartamentos (m²) 62,82                                     

Nº de unidades 272,00

QUADRO-RESUMO DE ÁREAS (m² ) 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - VGV

UNIDADES QUANTIDADE
ÁREA PRIVATIVA 

MÉDIA

ÁREA PRIVATIVA TOTAL 

(ÁREA VENDÁVEL)

VALOR UNITÁRIO 

MÉDIO

VALOR MÉDIO 

DAS UNIDADES
VGV

Unidades habitacionais 272              62,82m² 17.087,04m² 3.309,29R$                       R$                  207.889,72  R$             56.546.003,99 

Permuta (8%) 22                5,03m² 1.366,96m²  R$                        264,74  R$                    16.631,18  R$               4.523.680,32 

TOTAL 250              57,79m² 15.720,08m²  R$                    3.044,55  R$                191.258,54 52.022.323,67R$           

1,17%

R$ 2.358.619,86

R$ 2.360.000,00VALOR DO TERRENO

Taxa de desconto

VALOR PRESENTE DO FLUXO

PRODUTO GERAL DE VENDAS (VGV)
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - CUSTO DA CONSTRUÇÃO

IMÓVEL
ÁREA EQUIVALENTE 

DE CONSTRUÇÃO

Ccu 

(R$/ m² )

CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO

RESIDENCIAL BOA 
ESPERANÇA

                                        20.663,55 R$ 1.206,94 R$ 24.939.665,04

100% R$ 24.939.665,04

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

R$ 2.493.966,50
Administração c/ impostos, 

gerenciamento técnico e seguro
10,0%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 
COM VENDAS

R$ 3.121.339,42 Publicidade/corretagem 6,0% sobre VGV

IMPOSTOS R$ 2.939.261,29 PIS/COFINS/CSLL/IR 5,7% sobre VGV

DESPESAS 
LEGAIS

R$ 1.040.446,47 Despesas jurídicas 2,0% sobre VGV

LUCRO DO 
INCORPORADOR

R$ 10.404.464,73 - 20,0% sobre VGV

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

R$ 623.491,63
Vigias/concessionárias (0,5%), 

manutenção (1,5%) e outras (0,5%)
2,5%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

 % obra a realizar  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - %OBRA

Fase Quantidades Unidades
Custo de Obra 1.206,94 R$/m²

Área Equivalente 20.663,55 m²
Custo Total de Obra 24.939.665,04 R$ 

100%
Mês % Valor
18 3,58% 892.965,02
19 2,01% 501.201,75
20 3,93% 980.872,40
21 3,59% 894.473,65
22 2,59% 646.956,23
23 1,96% 489.736,42
24 1,60% 398.219,94
25 2,83% 705.741,33
26 3,75% 934.745,05
27 3,99% 993.966,77
28 4,63% 1.154.600,43
29 5,65% 1.409.963,59
30 5,62% 1.400.957,89
31 5,31% 1.324.501,47
32 5,65% 1.409.398,95
33 4,69% 1.170.599,56
34 4,18% 1.042.661,93
35 3,28% 818.366,18
36 3,31% 826.385,51
37 3,32% 828.323,66
38 3,87% 964.446,04
39 4,63% 1.154.165,66
40 3,46% 863.365,70
41 3,85% 959.731,09
42 3,36% 837.366,68
43 2,86% 713.274,42
44 2,50% 622.677,70
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

                   1 0,00% 0%  R$                  -                       -    R$                  -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$                     -    R$                -    R$                      -    R$          (249.397)  R$        (249.397)

                   2 0,00% 0%  R$                  -                       -    R$                  -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$                     -    R$                -    R$                      -    R$          (249.397)  R$        (498.793)

                   3 0,00% 0%  R$                  -                       -    R$                  -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$                     -    R$                -    R$                      -    R$          (249.397)  R$        (748.190)

                   4 0,00% 0%  R$                  -                       -    R$                  -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$                     -    R$                -    R$                      -    R$                   -    R$        (748.190)

                   5 0,00% 0%  R$                  -                       -    R$                  -    R$                      -    R$                 -    R$                       -    R$                     -    R$                -    R$                      -    R$                   -    R$        (748.190)

                   6 0,42% 0%  R$         220.372                     -    R$          (12.451)  R$                      -    R$          (13.222)  R$                       -    R$                     -    R$          (4.407)  R$              (44.074)  R$           146.217  R$        (601.973)

                   7 0,60% 0%  R$         310.689                     -    R$          (17.554)  R$                      -    R$          (18.641)  R$                       -    R$                     -    R$          (6.214)  R$              (62.138)  R$           206.142  R$        (395.831)

                   8 0,77% 0%  R$         401.005                     -    R$          (22.657)  R$                      -    R$          (24.060)  R$                       -    R$                     -    R$          (8.020)  R$              (80.201)  R$           266.067  R$        (129.764)

                   9 0,81% 0%  R$         419.069                     -    R$          (23.677)  R$                      -    R$          (25.144)  R$                       -    R$                     -    R$          (8.381)  R$              (83.814)  R$           278.052  R$         148.288 

                 10 0,84% 0%  R$         437.132                     -    R$          (24.698)  R$                      -    R$          (26.228)  R$                       -    R$                     -    R$          (8.743)  R$              (87.426)  R$           290.037  R$         438.325 

                 11 1,00% 0%  R$         520.223                     -    R$          (29.393)  R$                      -    R$          (31.213)  R$                       -    R$                     -    R$        (10.404)  R$            (104.045)  R$           345.168  R$         783.494 

                 12 1,03% 0%  R$         538.287                     -    R$          (30.413)  R$                      -    R$          (32.297)  R$                       -    R$                     -    R$        (10.766)  R$            (107.657)  R$           357.153  R$       1.140.647 

                 13 1,03% 0%  R$         538.287                     -    R$          (30.413)  R$                      -    R$          (32.297)  R$                       -    R$                     -    R$        (10.766)  R$            (107.657)  R$           357.153  R$       1.497.800 

                 14 1,07% 0%  R$         556.350                     -    R$          (31.434)  R$                      -    R$          (33.381)  R$                       -    R$                     -    R$        (11.127)  R$            (111.270)  R$           369.138  R$       1.866.938 

                 15 1,10% 0%  R$         574.413                     -    R$          (32.454)  R$                      -    R$          (34.465)  R$                       -    R$                     -    R$        (11.488)  R$            (114.883)  R$           381.123  R$       2.248.061 

                 16 1,14% 0%  R$         592.476                     -    R$          (33.475)  R$                      -    R$          (35.549)  R$                       -    R$                     -    R$        (11.850)  R$            (118.495)  R$           393.108  R$       2.641.169 

                 17 1,30% 0%  R$         675.568                     -    R$          (38.170)  R$                      -    R$          (40.534)  R$                       -    R$                     -    R$        (13.511)  R$            (135.114)  R$           448.239  R$       3.089.408 

                 18 0,91% 0%  R$         473.259 3,58%  R$          (26.739)  R$            (892.965)  R$          (28.396)  R$               (89.297)  R$             (22.324)  R$          (9.465)  R$              (94.652)  R$          (690.579)  R$       2.398.830 

                 19 0,77% 0%  R$         401.005 2,01%  R$          (22.657)  R$            (501.202)  R$          (24.060)  R$               (50.120)  R$             (12.530)  R$          (8.020)  R$              (80.201)  R$          (297.785)  R$       2.101.045 

                 20 0,63% 0%  R$         328.752 3,93%  R$          (18.574)  R$            (980.872)  R$          (19.725)  R$               (98.087)  R$             (24.522)  R$          (6.575)  R$              (65.750)  R$          (885.354)  R$       1.215.691 

                 21 0,63% 0%  R$         328.752 3,59%  R$          (18.574)  R$            (894.474)  R$          (19.725)  R$               (89.447)  R$             (22.362)  R$          (6.575)  R$              (65.750)  R$          (788.156)  R$         427.535 

                 22 0,63% 0%  R$         328.752 2,59%  R$          (18.574)  R$            (646.956)  R$          (19.725)  R$               (64.696)  R$             (16.174)  R$          (6.575)  R$              (65.750)  R$          (509.699)  R$          (82.164)

                 23 0,63% 0%  R$         328.752 1,96%  R$          (18.574)  R$            (489.736)  R$          (19.725)  R$               (48.974)  R$             (12.243)  R$          (6.575)  R$              (65.750)  R$          (332.826)  R$        (414.990)

                 24 0,63% 0%  R$         328.752 1,60%  R$          (18.574)  R$            (398.220)  R$          (19.725)  R$               (39.822)  R$               (9.955)  R$          (6.575)  R$              (65.750)  R$          (229.870)  R$        (644.861)

                 25 0,67% 0%  R$         346.815 2,83%  R$          (19.595)  R$            (705.741)  R$          (20.809)  R$               (70.574)  R$             (17.644)  R$          (6.936)  R$              (69.363)  R$          (563.847)  R$     (1.208.708)

                 26 0,67% 0%  R$         346.815 3,75%  R$          (19.595)  R$            (934.745)  R$          (20.809)  R$               (93.475)  R$             (23.369)  R$          (6.936)  R$              (69.363)  R$          (821.476)  R$     (2.030.184)

                 27 0,67% 0%  R$         346.815 3,99%  R$          (19.595)  R$            (993.967)  R$          (20.809)  R$               (99.397)  R$             (24.849)  R$          (6.936)  R$              (69.363)  R$          (888.101)  R$     (2.918.284)

                 28 0,67% 0%  R$         346.815 4,63%  R$          (19.595)  R$          (1.154.600)  R$          (20.809)  R$              (115.460)  R$             (28.865)  R$          (6.936)  R$              (69.363)  R$       (1.068.813)  R$     (3.987.098)

                 29 0,67% 0%  R$         346.815 5,65%  R$          (19.595)  R$          (1.409.964)  R$          (20.809)  R$              (140.996)  R$             (35.249)  R$          (6.936)  R$              (69.363)  R$       (1.356.097)  R$     (5.343.195)

                 30 0,67% 0%  R$         346.815 5,62%  R$          (19.595)  R$          (1.400.958)  R$          (20.809)  R$              (140.096)  R$             (35.024)  R$          (6.936)  R$              (69.363)  R$       (1.345.966)  R$     (6.689.160)

                 31 1,47% 0%  R$         762.272 5,31%  R$          (43.068)  R$          (1.324.501)  R$          (45.736)  R$              (132.450)  R$             (33.113)  R$        (15.245)  R$            (152.454)  R$          (984.297)  R$     (7.673.457)

                 32 1,43% 0%  R$         744.208 5,65%  R$          (42.048)  R$          (1.409.399)  R$          (44.652)  R$              (140.940)  R$             (35.235)  R$        (14.884)  R$            (148.842)  R$       (1.091.792)  R$     (8.765.249)

                 33 1,40% 0%  R$         726.145 4,69%  R$          (41.027)  R$          (1.170.600)  R$          (43.569)  R$              (117.060)  R$             (29.265)  R$        (14.523)  R$            (145.229)  R$          (835.127)  R$     (9.600.376)

                 34 1,36% 0%  R$         708.082 4,18%  R$          (40.007)  R$          (1.042.662)  R$          (42.485)  R$              (104.266)  R$             (26.067)  R$        (14.162)  R$            (141.616)  R$          (703.183)  R$    (10.303.559)

                 35 1,20% 0%  R$         624.990 3,28%  R$          (35.312)  R$            (818.366)  R$          (37.499)  R$               (81.837)  R$             (20.459)  R$        (12.500)  R$            (124.998)  R$          (505.981)  R$    (10.809.539)

                 36 1,17% 0%  R$         606.927 3,31%  R$          (34.291)  R$            (826.386)  R$          (36.416)  R$               (82.639)  R$             (20.660)  R$        (12.139)  R$            (121.385)  R$          (526.988)  R$    (11.336.527)

                 37 1,13% 0%  R$         588.864 3,32%  R$          (33.271)  R$            (828.324)  R$          (35.332)  R$               (82.832)  R$             (20.708)  R$        (11.777)  R$            (117.773)  R$          (541.153)  R$    (11.877.680)

                 38 1,10% 0%  R$         570.800 3,87%  R$          (32.250)  R$            (964.446)  R$          (34.248)  R$               (96.445)  R$             (24.111)  R$        (11.416)  R$            (114.160)  R$          (706.276)  R$    (12.583.956)

                 39 1,06% 0%  R$         552.737 4,63%  R$          (31.230)  R$          (1.154.166)  R$          (33.164)  R$              (115.417)  R$             (28.854)  R$        (11.055)  R$            (110.547)  R$          (931.695)  R$    (13.515.651)

                 40 1,03% 0%  R$         534.674 3,46%  R$          (30.209)  R$            (863.366)  R$          (32.080)  R$               (86.337)  R$             (21.584)  R$        (10.693)  R$            (106.935)  R$          (616.530)  R$    (14.132.181)

                 41 0,87% 0%  R$         451.583 3,85%  R$          (25.514)  R$            (959.731)  R$          (27.095)  R$               (95.973)  R$             (23.993)  R$          (9.032)  R$              (90.317)  R$          (780.072)  R$    (14.912.254)

                 42 0,83% 0%  R$         433.519 3,36%  R$          (24.494)  R$            (837.367)  R$          (26.011)  R$               (83.737)  R$             (20.934)  R$          (8.670)  R$              (86.704)  R$          (654.397)  R$    (15.566.651)

                 43 66,00% 0%  R$     34.334.734 2,86%  R$     (1.939.912)  R$            (713.274)  R$     (2.060.084)  R$               (71.327)  R$             (17.832)  R$       (686.695)  R$         (6.866.947)  R$       21.978.662  R$       6.412.011 

                 44 0,00% 0%  R$                  -   2,50%  R$                  -    R$            (622.678)  R$                 -    R$               (62.268)  R$             (15.567)  R$                -    R$                      -    R$          (700.512)  R$       5.711.499 

TOTAL 100% 0%  R$   52.022.324 100,0%  R$   (2.939.261)  R$      (24.939.665)  R$   (3.121.339)  R$         (2.493.967)  R$          (623.492)  R$  (1.040.446)  R$     (10.404.465)  R$      5.711.499 

1,17%

2.358.620         2,00 anos

2.360.000         

R$ 193,58 Fator para liquidação forçada

4,54%

Na prática

Prazo para comercialização

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 

6,40%

0,88

R$ 2.084.628,87

R$ 2.080.000,00

Valor de liquidação forçada% DO TERRENO SOBRE O VGV

VALOR DO TERRENO/ M²

PERÍODO      
(nº do mês)

% VALORIZAÇÃO 
DO IMÓVEL

VALOR PRESENTE DO FLUXO

TAXA DE DESCONTO

RESULTADO 
ACUMULADO

% CONSTRUÇÃO
LUCRO DO 

INCORPORADOR
RESULTADO 

LÍQUIDO

VALOR DO TERRENO

VGV% VENDAS
TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM 

INCORPORAÇÃO
DESPESAS 

LEGAIS
IMPOSTOS

CUSTO DE 
CONSTRUÇÃO

DESPESAS 
COM VENDAS

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TERRENO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Residencial Boa Esperança Rua Philogonio Correa Boa Esperança Cuiabá MT 62,82 Via principal Superior

1 Reserva Boa Esperança Rua Treze altura do nº 1100 Boa Esperança Cuiabá MT 46,47 Oferta Via principal Normal R$ 178.000,00 R$ 3.830,43 Eliane Sato (065) 99928-5755
2 Parque Chapada do Mirante Av. Dante Martins de Oliveira, 4300 Novo Mato Grosso Cuiabá MT 39,00 Oferta Via principal de alto fluxo Normal R$ 150.000,00 R$ 3.846,15 Rede Imóveis MT (065) 3044-2248
3 Parque Chapada dos Bandeirante R. Santo Antônio, 348 Chácara dos Pinheiros Cuiabá MT 46,00 Oferta Via principal Normal R$ 148.000,00 R$ 3.217,39 Rede Imóveis MT (065) 3044-2248
4 Parque Chapada dos Buritis Rua Santo Antônio   Coxipó Cuiabá MT 39,96 Oferta Via principal Normal R$ 145.000,00 R$ 3.628,63 Sete Consultoria MT Imóveis (65) 3023-2555
5 Parque Chapada dos Sabiás Av. Professora Edna Maria Albuquerque, 1100 Jardim Imperial Cuiabá MT 39,00 Oferta Via principal Normal R$ 143.293,00 R$ 3.674,18 Sete Consultoria MT Imóveis (65) 3023-2555

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADE UF TIPO LOCAL PADRÃOÁREANº EMPREENDIMENTO ENDEREÇO BAIRRO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO I/ C

100 110

1 100                                100 26,03% R$ 3.830,43 0,90 1,00 1,10 0,93 1,00 0,92 R$ 3.516,83
2 110                                100 37,92% R$ 3.846,15 0,90 0,91 1,10 0,94 1,00 0,85 R$ 3.261,29
3 100                                100 26,77% R$ 3.217,39 0,90 1,00 1,10 0,93 1,00 0,92 R$ 2.946,48
4 100                                100 36,39% R$ 3.628,63 0,90 1,00 1,10 0,95 1,00 0,94 R$ 3.394,83
5 100                                100 37,92% R$ 3.674,18 0,90 1,00 1,10 0,94 1,00 0,93 R$ 3.427,02

Número de dados 5 Limite inferior R$ 2.812,90 Limite inferior R$ 3.156,69
Graus de liberdade 4 Média amostral R$ 3.309,29 Média amostral R$ 3.309,29
"T" de Student 80% bicaudal 1,533 Limite superior R$ 3.805,69 Limite superior R$ 3.461,89
Valor máximo R$ 3.516,83
Valor mínimo R$ 2.946,48 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 9,22%
Desvio padrão R$ 222,59 Valor unitário adotado R$ 3.309,29
Coeficiente de variação 6,73% Área 62,82

Valor crítico 1,65 RESULTADO Valor final R$ 207.889,72
dmax/s 0,93 permanece Na prática R$ 208.000,00
dmin/s 1,63 permanece

TESTE CHAUVENET

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALOR 
HOMOGENEIZADO

ÍNDICES

VALORES ADOTADOS

DIFERENÇA 
DE ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

FATORES FATOR 
TOTAL

Nº
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-24 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1
Nível de detalhamento do 

projeto hipotético
Anteprojeto ou projeto básico Estudo preliminar

Aproveitamento, ocupação e usos 
presumidos

3

2
Preço de venda das unidades 

do projeto hipotético

No mínimo, Grau II de 
fundamentação no método 

comparativo

Grau I de fundamentação no 
método comaprativo

Estimativa 3

3
Estimativa dos custos de 

produção
Grau III de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau II de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau I de fundamentação no 

método da quantificação do custo
1

4 Prazos
Fundamentados com dados obtidos 

no mercado
Justificados Arbitrados 1

5 Taxas
Fundamentadas com dados obtidos 

no mercado
Justificadas Arbitrados 1

6 Modelo Dinâmico com fluxo de caixa
Dinâmico com equações 

predefinidas 
Estático 3

7
Análise setorial e diagnóstico 

de mercado
De estrutura, conjuntura, 

tendências e conduta
Da conjuntura Sintéticos da conjuntura 2

8 Cenários Mínimo 3 2 1 1

9
Análises de sensibilidade do 

modelo
Simulações com discussão do 
comportamento do modelo

Simulações com identificação das 
variáveis mais significativas

Sem simulação 2

TOTAL DE PONTOS ATINGIDOS: 17,00

GRAU ATINGIDO:  GRAU I 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO INVOLUTIVO

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU PONTOS 

ADQUIRIDOS
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Acesso Acesso

  
Vista do bloco Vista do bloco 
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Vista do bloco Vista do interior da propriedade 

  
Vista do interior da propriedade Vista do interior da propriedade 
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Vista do interior da propriedade Vista frontal

  
Vista fundos Vista fundos 
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-21 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR.  

Com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 

inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: IMÓVEL RESIDENCIAL, situado no Condomínio Residencial Ametista, na Estrada das Lágrimas, nº 2.789, Apartamento 

102, São João Clímaco, Cidade e Estado de São Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e do valor de liquidação forçada do objeto, para fins de suporte ao processo de 

Recuperação Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE VALORES 

Área privativa: 39,52 m² 

Valor justo R$ 174.900,00 

Valor para liquidação forçada: R$ 169.600,00 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001, NBR 14653-

2: 2011, da ABNT. Os valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão fundamentados no fato de que não há restrições impeditivas à comercialização da 

propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos ambientais, entre outros empecilhos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao IMÓVEL RESIDENCIAL, situado no Condomínio Residencial 

Ametista, na Estrada das Lágrimas, nº 2.789, Apartamento 102, São João 

Clímaco, Cidade e Estado de São Paulo. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais 

concedidas por terceiros e agentes de mercado. A vistoria da propriedade se 

deu no dia 15 de junho  de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 
Engenheiro de Produção (CREA/RJ 2004104362) 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco, e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação à sua veracidade, assim como não está expressando 

opinião sobre eles.  

▪ Dados de planejamento urbano são obtidas, quando possível, 

verbalmente por meio de consulta às autoridades locais responsáveis. 

Porém, quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas mediante levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para os devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS. 

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e as características do imóvel avaliando, este 

Relatório não poderá ser usado para outra finalidade que não a já 

descrita.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em 

diversas premissas, realizadas na presente data, tais como: preços, 

participações de mercado, dimensões, entre outras. Assim, os 

resultados obtidos futuramente para o imóvel podem vir a ser 

diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, 

especialmente se houver conhecimento posterior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
IN

U
T
A

6493



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-21               7 

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No presente Laudo, foi utilizada a metodologia descrita a seguir. 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES) – TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Esse método define o valor do imóvel mediante a comparação com dados 

mercadológicos de propriedades semelhantes.  

Primeiramente, é realizada uma pesquisa, buscando-se a composição de 

uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com 

características, tanto quanto possível, similares às do avaliando, com uso de 

toda a evidência disponível. Essa etapa, que envolve estrutura e estratégia 

de pesquisa, inicia-se pela caracterização e delimitação do mercado em 

análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses 

advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do 

valor.  

Na estrutura de pesquisa, elegem-se as variáveis que, a princípio, são 

relevantes para explicar a formação de valor, e estabelecem-se as supostas 

relações entre elas e com a variável dependente. Os elementos pesquisados 

são, então, submetidos a uma homogeneização técnica, feita com auxílio de 

fatores de ponderação empírica consagrados, que visam à ponderação das 

características e dos atributos dos dados pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão 

dos preços (preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida. 

Variáveis independentes 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área e 

frente), localizacionais (bairro, logradouro, distância a polo de influência, 

entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época e condição do 

negócio — à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias 

existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que 

se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis 

consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco 

relevantes e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de 

variáveis quantitativas. 
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É adotado para elementos em oferta, tendo em vista que, normalmente, 

sofre uma redução de valor para fechamento do negócio entre 0,8 a 1,0. 

OFERTA 

1,00 Realizado/Liquidação 

0,90 Oferta 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando em função da localização. 

LOCAL 

80 Via local 

90 Via secundária 

100 Via principal 

110 Via principal de alto fluxo 

 

FATOR ÁREA 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando em função da área. 

F = (s/S)1/4, quando a variação entre as duas áreas for menor que 30%; ou 

F = (s/S)1/8, quando a variação entre as duas áreas for maior do que 30%.  

Sendo: 

s = área do elemento de pesquisa; 

S = área do imóvel avaliando. 

FATOR PADRÃO CONSTRUTIVO 

É adotado para homogeneizar os elementos de pesquisa com o imóvel 

avaliando em função das características construtivas.  

PADRÃO CONSTRUTIVO 

110,00 Superior 

100,00 Normal 

90,00 Inferior 
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GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” 

O grau de fundamentação, no caso de utilização de tratamento por fatores, 

deve ser determinado conforme Anexo 1. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando-se em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para a comercialização de seis 

meses, após a propriedade ser exposta adequadamente ao mercado. 

 

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,40% (Taxa Selic). 

  

0,50 anos

6,40%

Fator para liquidação forçada 0,97

Valor de liquidação forçada

Na prática R$ 169.600,00

R$ 169.558,28

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 

 Prazo para comercialização 
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5. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado direito Acesso pelo lado esquerdo 

 

 

Endereço: Condomínio Residencial Ametista, situado na 

Estrada das Lágrimas, nº 2.789, Apartamento 

102, São João Clímaco, Cidade e Estado de 

São Paulo. 

Ocupações: Residencial nas vias secundárias e comercial 

nas vias principais. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, 

telefonia, água, esgotos sanitário e pluvial, 

coleta de lixo e pavimentação asfáltica. 

Transporte público: Ônibus municipais e intermunicipais, com 

estação a cerca de 300 metros da 

propriedade. 

Principais acessos: Avenida Guido Aliberti e a própria Estrada das 

Lágrimas. 
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6. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 

Cartório: 6º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo. 

Nº de registro: 180.530. 

Data da certidão: 16 de março de 2018. 

Proprietário: Mudar Incorporações Imobiliárias S.A. 

Área de terreno: 4.700,00 m². 

Área privativa: 39,52 m². 

Área de garagem  

e uso comum: 

24,05 m². 

Área construída  

total:  

63,57 m². 

 

PLANTA 

Área privativa  

da coluna 2  

dos blocos 1 ao 8: 

39,51 m². 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

Em nossa avaliação, utilizamos a área construída conforme RGI enviado, por 

observar que não há discrepância relevante entre as metragens informadas 

nos documentos mencionados. 
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7. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: 4.700,00 m². 

Formato: Retangular. 

Solo: Seco. 

Topografia: Plana. 

 

CONSTRUÇÕES 

Área construída: 63,57 m². 

Área privativa: 39,52 m². 

Estrutura: Concreto armado. 

Composição: Apartamento com dois quartos, sala, cozinha, 

banheiro e área de serviço. 
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8. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

8.1. LOCALIZAÇÃO 

São João Clímaco está situado na região sudeste da Cidade de São Paulo, 

que integra a Zona Leste paulistana. O bairro possui ocupação residencial 

verticalizada, com construções voltadas à classe média e à classe média 

baixa, incentivada pelo processo de urbanização do entorno da Favela de 

Heliópolis.  

Atendida por diversas linhas de ônibus, a área também está próxima da 

Rodovia Anchieta, que liga a capital à Baixada Santista.  

8.2. IMÓVEL 

O objeto avaliado trata-se de um apartamento localizado no Condomínio 

Residencial Ametista, empreendimento no padrão “Minha Casa, Minha 

Vida”, voltado para o público de classe média e classe média baixa. É 

composto por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço com 

padrão construtivo inferior, devido aos materiais de acabamento de 2ª e 3ª 

linhas e por não haver áreas de uso comum. Apesar disso, ele está inserido 

em uma ótima localização, de frente para a avenida principal do bairro, com 

estações de ônibus e pontos de comércio próximos.   

8.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

O objeto deste trabalho está bem inserido no mercado, devido à sua 

localização e à facilidade de comercialização. Seus prováveis compradores 

são famílias de classe média e classe média baixa, com renda familiar de até 

R$ 6,5 mil. 

Durante a diligência, foi possível constatar que não há imóveis de mesmo 

padrão construtivo sendo ofertados na região. Isso aumenta a 

competitividade da propriedade avaliada, devido ao seu valor justo inferior 

ao das demais, fazendo com que ela tenha uma rápida absorção. 
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9. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo, solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluíram o valor justo de R$ 174.900,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos reais) e o 

valor de liquidação forçada de R$ 169.600,00 (cento e sessenta e nove mil e seiscentos reais) para o IMÓVEL RESIDENCIAL, situado no Condomínio Residencial 

Ametista, na Estrada das Lágrimas, nº 2.789, Apartamento 102, São João Clímaco, Cidade e Estado de São Paulo. 

O Laudo de Avaliação AP-00495/18-21 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format — PDF), com a 

certificação dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 15 (quinze) folhas digitadas de um lado e 04 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018. 
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10. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-21 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

PRIVATIVA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Estrada das Lágrimas, nº 2.789, apto. 102 São João Clímaco São Paulo SP 39,51 Via principal de alto fluxo Inferior

1 Rua Landizal, nº 58 São João Clímaco São Paulo SP 69,00 Oferta Via secundária Superior R$ 315.000,00 R$ 4.565,22 Thaís Helena Archanjo Monteiro (11) 99858-1824

2 Estrada das Lágrimas São João Clímaco São Paulo SP 40,00 Oferta Via principal de alto fluxo Inferior R$ 234.000,00 R$ 5.850,00 Moura Imóveis (11) 2947-1797

3 Estrada das Lágrimas São João Clímaco São Paulo SP 58,00 Oferta Via principal de alto fluxo Normal R$ 225.000,00 R$ 3.879,31 Adimari Imóveis (11) 3774-2424

4 Rua Moacir Guimarães São João Clímaco São Paulo SP 78,00 Oferta Via secundária Superior R$ 350.000,00 R$ 4.487,18 Moura Imóveis (11) 4238-1111

5 Estrada das Lágrimas São João Clímaco São Paulo SP 52,00 Oferta Via principal de alto fluxo Superior R$ 330.000,00 R$ 6.346,15 Consultoria Imobiliária Milênio (11) 4114-6220

6 Rua da Cerâmica, nº 15 São João Clímaco São Paulo SP 50,00 Oferta Via secundária Normal R$ 255.000,00 R$ 5.100,00 Purimóveis Imobiliária (11) 3804-6122

7 Estrada das Lágrimas São João Clímaco São Paulo SP 48,00 Oferta Via principal de alto fluxo Normal R$ 230.000,00 R$ 4.791,67 Moura Imóveis (11) 2947-1797

8 Estrada das Lágrimas São João Clímaco São Paulo SP 52,00 Oferta Via principal de alto fluxo Inferior R$ 210.000,00 R$ 4.038,46 Seval Imóveis (11) 2192-8370

FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADENº ENDEREÇO BAIRRO

PREÇO PEDIDO
UF

ÁREA
TIPO LOCAL PADRÃO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-21 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO TAMANHO

110 90

1 90 110 74,64% R$ 4.565,22 0,90 1,22 0,82 1,07 0,96 R$ 4.405,26

2 110 90 1,24% R$ 5.850,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 R$ 5.281,25

3 110 100 46,80% R$ 3.879,31 0,90 1,00 0,90 1,05 0,85 R$ 3.296,70

4 90 110 97,42% R$ 4.487,18 0,90 1,22 0,82 1,09 0,98 R$ 4.396,83

5 110 110 31,61% R$ 6.346,15 0,90 1,00 0,82 1,03 0,76 R$ 4.836,32

6 90 100 26,55% R$ 5.100,00 0,90 1,22 0,90 1,06 1,05 R$ 5.355,14

7 110 100 21,49% R$ 4.791,67 0,90 1,00 0,90 1,05 0,85 R$ 4.074,79

8 110 90 31,61% R$ 4.038,46 0,90 1,00 1,00 1,03 0,93 R$ 3.761,58

Número de dados 8 Limite inferior R$ 3.762,09 Limite inferior R$ 4.066,99
Graus de liberdade 7 Média amostral R$ 4.425,98 Média amostral R$ 4.425,98
"T" de Student 80% bicaudal 1,415 Limite superior R$ 5.089,88 Limite superior R$ 4.784,98
Valor máximo R$ 5.355,14
Valor mínimo R$ 3.296,70 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 16,22%

Desvio padrão R$ 717,59 Valor unitário adotado R$ 4.425,98
Coeficiente de variação 16,21% Área privativa 39,51

Valor crítico 1,86 RESULTADO Valor final R$ 174.870,64
dmax/s 1,295 permanece Na prática R$ 174.900,00
dmin/s 1,574 permanece

0,50 0,50 anos

6,40%

Fator para liquidação forçada 0,97

Valor de liquidação forçada

Na prática

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES FATOR 
TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

ÍNDICES DIFERENÇA 
DE ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

Nº

R$ 169.600,00

R$ 169.558,28

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - Taxa Selic) 

 Prazo para comercialização 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-21 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caracterização do imóvel avaliando
Completa quanto a todos os fatores 

analisados
Completa quanto aos fatores utilizados 

no tratamento
Adoção de situação paradigma 2

2
Quantidade mínima de dados de 

mercado, efetivamente utilizados
12 5 3 2

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados, com foto e observações feitas 
pelo autor do laudo

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

correspondentes aos fatores utilizados
2

4
Intervalo admissível de ajuste para o 

conjunto de fatores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
Itens 2 e 4 no Grau III, e os demais no 

mínimo no Grau II
Itens 2 e 4 no mínimo no Grau II, e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplitude do intervalo de confiança 
de 80% em torno da estimativa de 

tendência central
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de utilização de menos de cinco dados do mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com número menor de dados de mercado, a amostra seja
menos heterogênea. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-21 ANEXO 1 - MAPA DE AMOSTRAS

MAPA DE AMOSTRAS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-21 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

infinito 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-21 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 
d/s  CRÍTICA
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Entrada da garagem Guarita 

  
Vista da fachada Vista das torres 
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Vista das torres 
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Pedido nº 640888

CER
TIFICO

 e dou fé que a presente certidão é reprodução autêntica da ficha a que se refere e foi extraída sob 
a

 form
a

 de
 docum

ento
 eletrônico, m

ediante
 processo

 de
 certificação

 digital no
 âm

bito
 da

 ICP-Brasil, nos 
term

os
 da

 M
edida

 Provisória
 n.º

 2.200-2, de
 24

 de
 agosto

 de
 2001, devendo

  ser conservada
  em

 m
eio 

eletrônico,  para garantir sua validade,  autoria e integridade.
CER

TIFICO
 que

 o
 im

óvel objeto
 desta

 m
atrícula,

 tem
 sua

 situação
 com

 referência
 a

 ALIEN
AÇÕ

ES
 E 

CO
N

STITU
IÇÕ

ES D
E

 Ô
N

U
S

 O
U

 D
IR

EITO
S,  IN

CLU
SIVE

 AQ
U

ELES
 D

ECO
R
R
EN

TES
 D

E
 CITAÇÕ

ES
 EM

 AÇÕ
ES 

R
EAIS

 O
U

 PESSO
AIS

 R
EIPER

SECU
TÓ

R
IAS

 integralm
ente

 noticiados
 nesta

 cópia, e
 retrata

 a
 sua

 situação 
jurídica, até

 o
 últim

o
 dia

 útil anterior à
 presente

 data. CER
TIFICO

 AIN
D

A
 que, a

 presente
 é

 reprodução 
autêntica da ficha a que se refere, extraída nos term

os do parágrafo 1º, do art. 19, da Lei nº 6.015/1973.
           
São Paulo, 21 de m

arço
 de 2018.

Sergio M
ateus R

om
ero, Escrevente

 Autorizado
 (assinatura

 digital).
R
ecolhim

ento
 conform

e
 art. 12 da Lei 11.331/2002

A
te

n
ç
ã

o
: Para lavrar escritura pública, os tabelionatos só

 poderão aceitar esta certidão até 30
 (trinta) dias 

após a data de sua expedição (N
SCG

J, cap. XIV, item
 15, letra c, e Proc. 02.04824/6 da 1º Vara de R

egistros 
Públicos).
Avenida Lins de Vasconcelos, 2376, Vila M

ariana - Tel: 5081-7473.
O

ficial:
R
$30,69

Estado:
R
$8,72

Ipesp: 
R
$5,97

R
eg. Civil:

R
$1,62

Trib.Just.: 
R
$2,11

M
in.Púb:

R
$1,47

ISS:
R
$0,61

T
o

ta
l: 

R
$51,19

São
 atualm

ente de
 com

petência desta Serventia os seguintes Subdistrito: 1
2

º
 S

U
B

D
IS

T
R

IT
O

 -
 C

A
M

B
U

C
I, 

que passou a pertencer a esta serventia a partir de 10/08/1931, pertencendo anteriorm
ente ao 1º R

egistro de 
Im

óveis; 1
8

º
 S

U
B

D
IS

T
R

IT
O

 -
 IP

IR
A

N
G

A
 que passou a

 pertencer a
 esta serventia a partir de 10/08/1931, 

pertencendo
 anteriorm

ente
 ao

 1º
 R

egistro
 de

 Im
óveis; e

 2
6

º
 S

U
B

D
IS

T
R

IT
O

 -
 V

IL
A

 P
R

U
D

E
N

T
E, que 

pertenceu
 a

 esta
 Serventia

 no
 período

 de
 17/09/1934

 à
 14/05/1939, 

 posteriorm
ente

 de
 15/05/1939

 à 
20/11/1942, passou

 ao
 9º

  R
egistro

 de
 Im

óveis e
 de

 21/11/1942
 à

 31/12/1971
 ao

 11º
 O

ficial de
 R

egistro, 
retornando, a este Cartório em

 01/01/1972, até a presente data. 
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário

A
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-22 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR. 

Com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: LOTES RESIDENCIAIS C11 E C12 do Condomínio Residencial  Península dos Pássaros,  int egrant e do Empreendiment o 

Alphavil le Lagoa dos Ingleses sit uado na Rodovia dos Inconf ident es,  BR 356,  Km 29,  Município de Nova Lima,  Est ado de 

Minas Gerais.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial .  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do Lot e C11:  800,00 m²  

Área do Lot e C12:  800,00 m²  

 

RESUMO DE VALORES 

Imóvel Valor Justo Valor de liquidação Forçada 

Lot e C11 R$ 559.000,00 R$ 494.000,00 

 Imóvel Valor Justo Valor de Liquidação Forçada 

Lot e C12 R$ 559.000,00 R$ 494.000,00 

TOTAL: R$ 1.118.000,00 R$ 988.000,00 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001,  NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro,  Cidade e Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao cl ient e as conclusões 

referent es aos LOTES RESIDENCIAIS C11 e C12 do Condomínio Residencial  

Península dos Pássaros,  int egrant e do Empreendiment o Alphavil le Lagoa dos 

Ingleses,  sit uado na Rodovia dos inconf ident es,  BR 356,  Km 29,  Município de 

Nova Lima,  Est ado de Minas Gerais.  

Na elaboração dest e t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela real ização dest e t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-President e 
Engenheiro Mecânico e Cont ador (CREA/ RJ 1989100165 e CRC/ RJ-118263/ P-0) 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundament ais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões dest e Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corret os.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas est ão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressupost o da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relat ório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adot adas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulament os próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Cont abil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e est e t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no Laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e const ant es nest e Relat ório.  

 Est e t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Solicit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  est e Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.   

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do IMÓVEL RESIDENCIAL,  est e 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade a não ser a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nest e Relat ório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nest e Relat ório,  

especialment e caso haj a conheciment o post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj et o e da f inal idade do Laudo,  adot ou-se a def inição do 

valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ribut os específ icos formadores de 

valor do bem obj et o do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normal idade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável,  nest e Laudo,  considera que há um 

mercado principal,  organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as 

t ransações com at ivos do mesmo segment o do imóvel obj et o dest a 

avaliação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial de 

geração de cont rat os de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j ust o do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as met odologias const ant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão dest e 

Laudo de Aval iação.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a met odologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

O valor t ot al  do imóvel est á def inido a part ir da apl icação do mét odo 

comparat ivo diret o,  para a det erminação do valor do t erreno.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (TRATAMENTO POR FATORES – LOTES) 

DEFINIÇÃO 

Esse mét odo def ine o valor do imóvel mediant e a comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeirament e,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quant o possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa et apa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caract erização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

Variável dependente 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagament o),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

Variáveis independentes 

As variáveis independent es referem-se às caract eríst icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conheciment os adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.  
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para element os em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechament o do negócio 

ent re 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (TRANSPOSIÇÃO) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da localização.  

LOCAL 

120 Via principal de al t o f luxo e f rent e promocional 

110 Via principal de al t o f luxo 

100 Via Principal 

90 Via secundária 

80 Via local 

 

FATOR DE ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%.   

Sendo:  

s = área do element o de pesquisa;  

S = área do imóvel aval iando.  

FATOR TOPOGRAFIA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do uso.  

TOPOGRAFIA 

100 Plana 

90 Médio acl ive/ decl ive 

80 Fort e acl ive/ decl ive 
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Com os element os de pesquisa devidament e homogeneizados,  apl ica-se o 

Mét odo do Percent i l  “ T”  de St udent ,  para det erminação do campo de 

arbít r io com 80% de conf iança.  Dent ro desse int ervalo,  o aval iador,  usando 

seu j ulgament o pessoal,  ut i l iza o valor unit ário que achar convenient e.  Esse 

valor é mult ipl icado pela área do imóvel aval iando,  chegando-se,  assim,  ao 

valor do bem.  

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  

Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização de dois anos,  

após a propriedade ser expost a adequadament e ao mercado.  

 

Sendo assim,  t rouxemos o result ado a valor present e descont ando uma t axa 

de oport unidade de 6,40% (Taxa Sel ic).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO - ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundament ação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolviment o da seleção da met odologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis.  ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da met odologia e 

dos inst rument os ut i l izados.  ”  

“ Os graus de fundament ação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor.  ”  

O grau de fundament ação,  no caso de ut i l ização de t rat ament o por fat ores,  

deve ser det erminado conforme Anexo 1.  

 

 

 

 

Prazo para comercialização 2  anos

Taxa de desconto a VPL (custo de oportunidade - Tx.  Selic) 6, 40%
Fator para liquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 987.548,76R$                       

Na prática 988.000,00R$                       

Valor  de liquidação forçada
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pela direit a Acesso pela esquerda 

 

 

 

Endereço: Condomínio Residencial  Península dos 

Pássaros,  Lot es C11 e C12 int egrant es do 

Empreendiment o Alphavil le Lagoa dos 

Ingleses,  sit uado na Rodovia dos 

Inconf ident es,  BR 356,  Km 29,  Município de 

Nova Lima,  Est ado de Minas Gerais.  

Ocupação: Residencial .  

Infraestrutura: Iluminação públ ica,  energia elét rica,  

t elefonia,  água,  esgot os sanit ário e pluvial ,  

colet a de l ixo,  paviment ação asfált ica,  com 

duas faixas de rolament o que apresent am um 

moviment o de veículos pequeno face às 

caract eríst icas de circulação do 

empreendiment o.  

Transporte público: Ônibus comuns,  l igam o local a variados 

pont os da Região Met ropolit ana de Belo 

Horizont e.  
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Comércio: Nas proximidades,  exist e um núcleo comercial 

do empreendiment o cont ando com diversos 

est abeleciment os.  O comércio mais 

sof ist icado é encont rado mais dist ant e,  em 

Belo Horizont e,  nos shopping cent ers e 

cent ros comerciais locais.  

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implant ados.  

Ensino/ Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º e 2º graus,  públ icos e part iculares,  além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau,  com 

dest aque para a Fundação Dom Cabral.  

 

 

Rede bancária: Exist ent e,  com agências das principais 

inst it uições f inanceiras do país,  local izadas no 

núcleo comercial  do bairro.  

Principais acessos: Rodovias BR-040 (Rio/ BH) e BR 356-Rodovia 

dos Inconf ident es (BH/ Ouro Pret o).  
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7.  DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 42.303 - Lote C 11 

Cartório: 1º Of ício de Regist o de Imóveis – Capit al / RJ.  

Nº de registro: Não informado.  

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018.  

Proprietário: Lagoa dos ingleses Part icipações Imobil iárias.  

Área de terreno: 800,00m² .  

Área construída: Não informado.  

MATRÍCULA 42.304 - Lote C12 

Cartório: 1º Of ício de Regist o de Imóveis – Capit al / RJ.  

Nº de registro: Não informado.  

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018.  

Proprietário: Lagoa dos ingleses Part icipações Imobil iárias.  

Área de terreno: 800,00m² .  

Área construída: Não informado.  

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos as áreas dos lot es def inidas na document ação fornecida,  ou 

sej a,  800.00,00 m²  por lot e.  
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8.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  

Residencial Península 

dos Pássaros: 

Trat a-se de empreendiment o residencial  

compost o por 426 lot es residenciais 

unifamil iares.  

Lotes C11 e C12: São lot es com 800,00 m²  cada um com vist a 

para a Lagoa dos Ingleses,  apresent ando 

t opograf ia em leve acl ive.  

Áreas:  LOTE C 11:  800,00 m² .  

 LOTE C 12:  800,00 m² .  
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9.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1.  LOCALIZAÇÃO 

Os lot es C11 e C12 int egram o condomínio Península dos Pássaros que,  

j unt ament e com out ros seis condomínios,  formam o empreendiment o 

Alphavil le Lagoa dos Ingleses,  posicionado no Município de Nova Lima,  

Região Met ropol it ana de Belo Horizont e.  

O ent orno mais imediat o const it ui-se basicament e por residências 

unifamil iares de al t o padrão socioeconômico além do núcleo comercial  do 

empreendiment o e alguns prédios de apart ament os.   

No ent orno mais abrangent e,  j á nas áreas mais próximas de Belo Horizont e,  

encont ramos ocupação mais vert ical izada,  posicionada j á mais próximo ao 

cent ro de Nova Lima com prédios residenciais e comerciais,  alguns 

hipermercados e shopping cent ers (BH Shopping).  

 

  

9.2.  IMÓVEL 

O obj et o dest a aval iação sit ua-se a,  aproximadament e,  1.500 m da 

Rodovia dos Inconf ident es e do núcleo comercial  do bairro.  Dist a,  ainda,  

em t orno de 45 km do Cent ro de Belo Horizont e.  

São lot es em condomínio de al t o padrão inserido no geomercado da região 

Met ropolit ana de Belo Horizont e.    

9.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durant e a pesquisa,  foi possível observar a exist ência de um grande número 

de unidades em ofert a e o baixo nível de demanda de propriedades dessa 

t ipologia na região,  bem como uma est agnação no valor por m² ,  devido à 

at ual crise econômica do país.  Nos próximos anos,  espera-se uma 

recuperação do set or e a normal ização dos valores.  

Pot enciais compradores das unidades,  seriam invest idores visando o 

mercado de const ruções de unidades unifamil iares de elevado padrão 

compradores int egrant es do mercado de segunda habit ação (veraneio).  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj et o do present e Laudo,  sol icit ado por CMDR,  na dat a-base de 01 de j unho de 2018.  De acordo com os procediment os t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram o valor justo de R$ 1.118.000,00 (um milhão,  cent o e dezoit o mil  reais) e o valor de 

liquidação forçada de R$ 988.000,00 (novecent os e oit ent a e oit o mil  reais) para os LOTES RESIDENCIAIS C11 E C12 do Condomínio Residencial  Península dos 

Pássaros,  int egrant e do Empreendiment o Alphavil le Lagoa dos Ingleses,  sit uado na Rodovia dos Inconf ident es,  BR 356,  Km 29,  Município de Nova Lima,  Est ado de 

Minas Gerais.  

RESUMO DE VALORES 

Imóvel Valor Justo Valor de liquidação Forçada 

Lot e C11 R$ 559.000,00 R$ 494.000,00 

 Imóvel Valor Justo Valor de Liquidação Forçada 

Lot e C12 R$ 559.000,00 R$ 494.000,00 

TOTAL: R$ 1.118.000,00 R$ 988.000,00 

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-22 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al (document o elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação digit al  dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 17 (dezesset e) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A 

APSIS,  CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em aval iação de bens,  abaixo represent ada legalment e pelos seus diret ores,  

coloca-se à disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

Rio de Janeiro,  11 de set embro de 2017.  

 

 

Vice-President e Proj et os 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-22 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

TOTAL UNITÁRIO IMOBILIÁRIA TELEFONE

LOTES RESIDENCIAIS
Residencial Peninsula dos Passaros 

lotes C 11 e C 12
Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 800,00             Via local  Plano 

1 Terreno
Peninsula dos Passaroas-Rua dos 

Canarios
Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 760,00             Ofert a Via local Plano R$ 650.000,00 R$ 855,26 Net imoveis (31)3547-3277

2 Terreno
Peninsula dos Passaroas-rua Beij a Flores 

4
Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 526,00             Ofert a Via local Plano R$ 295.000,00 R$ 560,84 Net imoveis (31)3547-3277

3 Terreno Peninsula dos Passaros- Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 546,54             Ofert a Via local Plano R$ 400.000,00 R$ 731,88 D Fil ippo (31)3304-9999

4 Terreno Peninsula dos Passaros- Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 440,00             Ofert a Via local Plano R$ 350.000,00 R$ 795,45 Resimoveis (31)3314-2911

5 Terreno
Peninsula dos PassaroasRua Beij a Flores 

22
Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 818,00             Ofert a Via local Plano R$ 750.000,00 R$ 916,87 Alphasul (31)3547-5277

6 Terreno
Peninsula dos PassaroasRua Beij a Flores 

17
Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 848,00             Ofert a Via local Plano R$ 550.000,00 R$ 648,58 Alphasul (31)3547-5277

7 Terreno
Peninsula dos PassaroasRua Beij a Flores 

21
Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 848,00             Ofert a Via local Plano R$ 650.000,00 R$ 766,51 Alphasul (31)3547-5277

8 Terreno Peninsula dos Passaroas Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 1.877,00          Ofert a Via local Plano R$ 1.250.000,00 R$ 665,96 Naves & Carvalho (31)3547-3400

9 Terreno Peninsula dos Passaroas Alphavil le Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 1.077,00          Ofert a Via local Plano R$ 1.000.000,00 R$ 928,51 Alphasul (31)3547-5277

ÁREA CADA 

LOTE
CIDADENº EMPREENDIMENTO ENDEREÇO BAIRRO

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
UF TIPO LOCAL TOPOGRAFIA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  1/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-22 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

LOCAL TOPOGRAFIA USO OFERTA LOCAL TOPOGRAFIA TAMANHO USO

80 100 100

1 80 100 100 5,00% R$ 855,26 0,90 1,00 1,00 0,99 1,00 0,89 R$ 759,93

2 80 100 100 34,25% R$ 560,84 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 0,85 R$ 478,98

3 80 100 100 31,68% R$ 731,88 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 0,86 R$ 628,05

4 80 100 100 45,00% R$ 795,45 0,90 1,00 1,00 0,93 1,00 0,84 R$ 664,36

5 80 100 100 2,25% R$ 916,87 0,90 1,00 1,00 1,01 1,00 0,91 R$ 829,79

6 80 100 100 6,00% R$ 648,58 0,90 1,00 1,00 1,01 1,00 0,91 R$ 592,29

7 80 100 100 6,00% R$ 766,51 0,90 1,00 1,00 1,01 1,00 0,91 R$ 699,98

8 80 100 100 134,63% R$ 665,96 0,90 1,00 1,00 1,11 1,00 1,00 R$ 666,78

9 80 100 90 34,63% R$ 928,51 0,90 1,00 1,00 1,04 1,11 1,04 R$ 963,66

Número de dados 9 Limit e inferior R$ 593,47 Limit e inferior R$ 632,78

Graus de l iberdade 8 Média amost ral R$ 698,20 Média amost ral R$ 698,20

"t " de St udent  80% bicaudal 1,397 Limit e superior R$ 802,93 Limit e superior R$ 763,63

Valor máximo R$ 963,66

Valor mínimo R$ 478,98 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 18,74%

Desvio padrão R$ 140,50 Valor unit ário adot ado R$ 698,20

Coef icient e de variação 20,12% Área cada lot e 800,00

Valor crít ico 1,92 RESULTADO Valor f inal cada lot e R$ 558.562,42

dmax/ s 1,889 permanece Na prát ica(cada lot e) R$ 559.000,00

dmin/ s 1,560 permanece

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES FATOR 

TOTAL

VALOR 

HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

ÍNDICES DIFERENÇA 

DE ÁREA
VALOR UNITÁRIONº

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  2/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-22 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caract erização do imóvel aval iando
Complet a quant o a t odos os fat ores 

anal isados
Complet a quant o aos fat ores ut i l izados 

no t rat ament o
Adoção de sit uação paradigma 2

2
Quant idade mínima de dados de 

mercado,  efet ivament e ut i l izados
12 5 3 2

3 Ident if icação dos dados de mercado

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados,  com fot o e observações 
feit as pelo aut or do laudo

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

anal isados

Apresent ação de informações relat ivas a 
t odas as caract eríst icas dos dados 

correspondent es aos fat ores ut i l izados
2

4
Int ervalo admissível de aj ust e para o 

conj unt o de fat ores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
It ens 2 e 4 no Grau III,  e os demais no 

mínimo no Grau II
It ens 2 e 4 no mínimo no Grau II,  e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplit ude do int ervalo de conf iança 
de 80% em t orno da est imat iva de 

t endência cent ral
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de ut i l ização de menos de cinco dados do mercado, o int ervalo admissível de aj ust e é de 0,80 a 1,25, pois é desej ável que, com número menor de dados de mercado, a amost ra sej a
menos het erogênea.  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-22 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

inf init o 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-22 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/ s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 

d/ s  CRÍTICA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  5/ 6
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/ 18-22 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

Prazo para comercial ização 2 anos

Taxa de descont o a VPL (cust o de oport unidade - Tx.  Sel ic) 6,40%

Fat or para l iquidação forçada 0,883

Valor de liquidação forçada 493.774,38R$                           

NA PRÁTICA 494.000,00R$                           

RESUMO DE VALORES

Terreno

Valor j ust o (cada lot e)

R$ 559.000,00

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA lotes C11 e C12

Valor justo lotes C11 e C12

R$ 1.118.000,00

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  6/ 6
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Vista dos lotes Logradouro
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 

E F G

H

I

M
IN

U
T
A

6567



IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/18-23 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR. 

Com sede na Av. das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: GLEBA URBANIZÁVEL situada ao lado do Condomínio Residencial Península dos Pássaros, integrante do Empreendimento 

Alphaville Lagoa dos Ingleses, situado na Rodovia dos Inconfidentes - BR 356, km 29, Município de Nova Lima, Estado de 

Minas Gerais. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada do objeto para fins de suporte ao processo de Recuperação 

Judicial. 

GRAU DE PRECISÃO: Grau III, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II, segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, da ABNT. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do terreno: 240.690,00 m² 

 

RESUMO DE VALORES 

Imóvel Valor Justo Valor de liquidação Forçada 

Gleba R$ 112.790.000,00 R$ 88.000.000,00 

 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001, NBR 14653-

2: 2011, da ABNT. Os valores consideram a data-base de 1 de junho de 2018 e estão fundamentados no fato de que não há restrições impeditivas à comercialização da 

propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos ambientais, entre outros empecilhos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes à GLEBA URBANIZÁVEL situada ao lado do Condomínio 

Residencial Península dos Pássaros, integrante do Empreendimento 

Alphaville Lagoa dos Ingleses, situado na Rodovia dos Inconfidentes - BR 356, 

km 29, Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. 

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais 

concedidas por terceiros e agentes de mercado. A vistoria da propriedade se 

deu no dia 15 de junho  de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA 
Vice-Presidente 
Engenheiro Mecânico e Contador (CREA/RJ 1989100165 e CRC/RJ-118263/P-0) 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância 

relevante que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, 

sujeitos às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de 

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, 

atingindo os ativos em questão, que não as listadas no presente 

Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões apresentadas. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus 

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto 

de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

▪ O Laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). 
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco, e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação 

de propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade 

com relação à sua veracidade, assim como não está expressando 

opinião sobre eles.  

▪ Dados de planejamento urbano são obtidos, quando possível, 

verbalmente, por meio de consulta às autoridades locais responsáveis. 

Porém, quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no Laudo, 

inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações cadastrais 

relevantes) sejam chanceladas mediante levantamento feito por 

profissionais contratados pelo cliente para os devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a 

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes 

como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório 

não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou 

utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem 

aprovação prévia e por escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e as características do IMÓVEL RESIDENCIAL, este 

Relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em 

diversas premissas, realizadas na presente data, tais como: preços, 

participações de mercado, dimensões, entre outras. Assim, os 

resultados obtidos futuramente para o imóvel podem vir a ser 

diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, 

especialmente caso haja conhecimento posterior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. VALOR JUSTO 

Após a análise do objeto e da finalidade do Laudo, adotou-se a definição do valor justo, seguindo-se as premissas a seguir. 

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

▪ Mensuração do ativo 

Foram analisados e considerados os atributos específicos formadores de 

valor do bem objeto do teste, como: área, local, padrão construtivo, 

acessos, estado de conservação, segmento do mercado imobiliário em que o 

imóvel se encontra inserido, possíveis restrições de venda, entre outros. 

▪ Preço de saída 

O preço de saída considera um ambiente de normalidade de preços entre os 

participantes do mercado e os potenciais interessados no bem. 

▪ Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável, neste Laudo, considera que há um 

mercado principal, organizado e transparente, em que são realizadas as 

transações com ativos do mesmo segmento do imóvel objeto desta 

avaliação. 

▪ Participantes do mercado 

Os participantes do mercado principal para o ativo foram definidos como 

empresas de médio e grande portes para a comercialização de unidades 

residenciais ou investidores interessados em imóveis com potencial de 

geração de contratos de arrendamento de longo prazo. 

▪ Técnicas de avaliação 

Partiu-se do princípio de que os participantes de mercado utilizariam a 

Norma de Avaliação NBR 14.653, da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor justo do objeto.  

▪ Hierarquia de inputs 

Foram utilizadas as metodologias constantes na NBR 14.653, da ABNT, como 

referências para os cálculos dos graus de fundamentação e precisão deste 

Laudo de Avaliação. 
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Como não há elementos semelhantes disponíveis no mercado local e projetos de uso residencial de condomínios habitacionais já elaborados pela solicitante, 

optou-se por utilizar o método involutivo para a avaliação da propriedade. 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DO POTENCIAL CONSTRUTIVO 

MÉTODO INVOLUTIVO 

DEFINIÇÃO 

O método involutivo consiste em uma técnica de análise na qual o valor de 

um terreno reflete o aproveitamento da propriedade. Baseia-se no estudo 

de viabilidade técnico-econômica de um terreno alicerçado no 

aproveitamento eficiente do local, mediante um hipotético 

empreendimento imobiliário.  

Esse processo avaliativo leva em conta: a receita provável da venda das 

unidades hipotéticas, com base em preços obtidos em pesquisas; todas as 

despesas de comércio e remuneração do capital-terreno, computadas em 

prazos viáveis ao projeto; e a execução e comercialização das unidades por 

taxas financeiras operacionais reais. O valor do terreno resulta como resíduo 

da provável rentabilidade do empreendimento. 

As principais premissas adotadas são as seguintes: 

▪ VOLUME GERAL DE VENDAS (VGV) - RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO  

Levando-se em conta as pesquisas de mercado efetuadas para propriedades 

semelhantes na região, o valor médio aplicável às unidades do 

empreendimento será de R$ 590.000,00 (R$ 4.900,00/m²), considerando-se 

lançamento com acabamento padrão. Não foi considerada qualquer 

percentual de permuta. O Volume Geral de Vendas foi estimado em R$ 1,32 

bilhões. 

▪ DESPESAS 

Admitimos um percentual de 10,0% para taxa de administração, 6,0% para 

gastos com vendas, 5,65 % para impostos (PIS, CONFINS, CSLL, IR) e despesas 

legais (todas sobre o VGV das unidades), 2,00 % para dispêndios com 

incorporações sobre o custo de construção, 20,0% de lucro do incorporador 

2,5% do custo de construção para despesas com incorporação e 3% sobre o 

custo de construção para despesas preliminares. 

▪ PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Foi considerada a divisão de obras do empreendimento em 4 fases. A 

primeira foi estimada em 27 meses, a segunda em 25, a terceira em 26 e a 

última em 25 meses. O período total estimado é de 60 meses. 

▪ PRAZO OU VELOCIDADE DAS VENDAS 

Foi estimado um prazo de vinte e quatro meses para cada fase de 

lançamento do empreendimento. Na determinação da velocidade de 

comercialização, admitimos que o empreendimento contará com 
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financiamentos ao consumidor final por meio de instituições financeiras 

confiáveis, facilitando o negócio. O fluxo de recebimento das unidades foi 

estimado de acordo com as parcelas de sinal, ato da compra, mensalidades, 

semestrais, entrega das chaves e financiamento, distribuídos da seguinte 

maneira: 

Nº DE 
PARCELAS PERIODICIDADE % 
1 Sinal 10,00% 
3 Ato 12,00% 
34 Mensal 15,00% 
6 Semestral 7,00% 
1 Chaves 16,00% 
1 Financiamento 40,00% 

▪ CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

Situa-se em área de ZOR 1ª (Zona Residencial 1 A). Conta com um 

coeficiente de aproveitamento (multiplicador de fator pelo tamanho do 

terreno) de 2, ampliando a projeção de área construída. Além disso, tem 

uma taxa de ocupação de 60%. Foram considerados para cálculo, as 

informações do projeto. Sendo assim, foi considerado projeto hipotético 

considerando a construção e comercialização de 2.086 unidades 

habitacionais de padrão superior com área privativa média de 120,00 m². 

RESULTADO 

Consolidadas todas as despesas e receitas estimadas para implantação e 

comercialização do empreendimento proposto, foi montado o respectivo 

fluxo de caixa descontado a uma taxa real de 1,17% ao mês. O fluxo total do 

negócio foi de 44 meses, sendo 27 meses de construção. O valor do terreno 

foi estimado em R$ 112.700.000,00 (cento e doze milhões e setecentos mil 

reais). 

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o item 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Parte 1: Procedimentos Gerais), as avaliações podem ser especificadas 

quanto à fundamentação e à precisão. 

“A fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, 

qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.” 

“A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e 

o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do 

objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada 

na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e 

dos instrumentos utilizados.” 

“Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão definidos nas 

demais partes da NBR 14.653, guardado o critério geral de atribuir graus em 

ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor.” 
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DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de comercialização do 

imóvel alienado em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção 

mercadológica. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia 

construtiva, definimos um prazo médio para venda de dois anos, após a 

propriedade ser exposta adequadamente ao mercado.

 

Sendo assim, trouxemos o resultado a valor presente descontando uma taxa 

de oportunidade de 6,4% (Taxa Selic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 anos

Fator para liquidação forçada

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TERRENO

Na prática

Prazo para comercialização

 Taxa de desconto a VPL

(custo de oportunidade - Taxa Selic) 
6,40%

0,78

R$ 88.004.338,90

R$ 88.000.000,00

Valor de liquidação forçada
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6. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pela direita Acesso pela esquerda 

 

 

Endereço: Gleba posicionada ao lado do Condomínio 

Residencial Península dos Pássaros, integrante 

do Empreendimento Alphaville Lagoa dos 

Ingleses, situado na Rodovia dos Inconfidentes 

- BR 356, km 29, Município de Nova Lima, 

Estado de Minas Gerais. 

Ocupação: Residencial. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, 

telefonia, água, esgotos sanitário e pluvial, 

coleta de lixo, pavimentação asfáltica, com 

duas faixas de rolamento que apresentam um 

movimento de veículos pequeno em face das 

características de circulação do 

empreendimento. 

Acesso ao local: Ônibus comuns, ligam o local a variados 

pontos da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte  
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Comércio: Nas proximidades, existe um núcleo comercial 

que conta com diversos estabelecimentos. O 

comércio mais sofisticado é encontrado mais 

distante, em Belo Horizonte, nos shopping 

centers e centros comerciais locais. 

Recreação: A região carece de polos de recreação 

implantados. 

Ensino/Cultura: Existente, com estabelecimentos de ensino de 

1º e 2º graus, públicos e particulares, além de 

algumas unidades de ensino de 3º grau, com 

destaque para a Fundação Dom Cabral. 

Rede bancária: Existente, com agências das principais 

instituições financeiras do país, localizadas no 

núcleo comercial do bairro,  

Principais acessos: Rodovias BR-040 (Rio/BH) e BR 356 - Rodovia 

dos Inconfidentes (BH/Ouro Preto)  
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7. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULA 37.805 

Cartório: 1º Ofício de Registo de Imóveis – Capital/ RJ. 

Nº de registro: Não informado. 

Data da certidão: 23 de fevereiro de 2018. 

Proprietário: Lagoa dos Ingleses Participações Imobiliárias. 

Área de terreno: 240.690,00m². 

Área construída: N/I. 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Utilizaremos as áreas definidas na documentação fornecida, ou seja, 

240.690,00 m²  

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Lei: Plano Diretor- Lei no 2007 de 28 de agosto de 
2007. 

Zona: ZOR 1ª (Zona Residencial 1 A). 

Usos permitidos: Residencial uni e multifamiliar. 

Coeficiente de 
aproveitamento: 

2 (máximo). 

Taxa de ocupação: 60%. 

Gabarito de altura: 12 
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8. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  

 

 

Descrição: Trata-se de gleba urbanizável com potencial 

para construção de empreendimento 

residencial composto por 2086 unidades lotes 

residenciais tipo sala 3 quartos com 120,00 

m² privativos  
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9. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1. LOCALIZAÇÃO 

A gleba urbanizável posiciona-se ao lado do condomínio Península dos 

Pássaros, que, juntamente com outros 6 condomínios, forma o 

empreendimento Alphaville Lagoa dos Ingleses. Localiza-se no Município de 

Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

O entorno mais imediato constitui-se basicamente por residências 

unifamiliares de alto padrão socioeconômico e por alguns prédios de 

apartamentos, além do núcleo comercial do empreendimento e alguns 

prédios de apartamentos.  

No entorno mais abrangente, nas áreas mais próximas de Belo Horizonte, 

encontramos ocupação mais verticalizada, posicionada já mais perto do 

centro de Nova Lima, com prédios residenciais e comerciais, alguns 

hipermercados e shopping centers (BH Shopping).  

 

9.2. IMÓVEL 

O objeto desta avaliação situa-se a, aproximadamente, 1.500 m da 

Rodovia dos Inconfidentes e do núcleo comercial do bairro. Dista, ainda, 

em torno de 45 km do Centro de Belo Horizonte. 

9.3. POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

Durante a pesquisa, foi possível observar a existência de grande número de 

glebas em oferta e o baixo nível de demanda de propriedades dessa 

tipologia na região, bem como uma estagnação no valor por m², devido à 

atual crise econômica do país. Nos próximos anos, espera-se uma 

recuperação do setor e a normalização dos valores. 

Potenciais compradores das unidades, seriam investidores visando ao 

mercado de construções de unidades unifamiliares de elevado padrão, 

compradores integrantes do mercado de segunda habitação (veraneio). 
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10. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Laudo, solicitado por CMDR, na data-base de 1 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados e após 

procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluíram o valor justo de R$ 112.790.000,00 (cento e doze milhões, setecentos e noventa mil reais) e 

o valor de liquidação forçada de R$ 88.000.000,00 ( oitenta e oito milhões de reais) para a GLEBA URBANIZÁVEL situada ao lado do Condomínio Residencial 

Península dos Pássaros, integrante do Empreendimento Alphaville Lagoa dos Ingleses, situado na Rodovia dos Inconfidentes - BR 356, km 29, Município de Nova 

Lima, Estado de Minas Gerais. 

O Laudo de Avaliação AP-00495/18-23 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format — PDF), com a 

certificação dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 17 (dezessete) folhas digitadas de um lado e 04 (quatro) anexos. A APSIS, 

CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vice-Presidente 
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11. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2. FOTOS 

3. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4. GLOSSÁRIO  

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-23 ANEXO 1 - EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL LAGOA DOS 
INGLESES

 CARACTERÍSTICAS 

Área do terreno (m²) 240.690,00                            

IAA 3,00

Área total edificável (m²) 312.897,00                            

Taxa de ocupação 60%

Área de vendas (m²) 250.317,60                            

Área construída (m²) 312.897,00                            

Área construída equivalente (m²) 297.252,15                            

Área média dos apartamentos (m²) 120,00                                   

Nº de unidades 2086

QUADRO-RESUMO DE ÁREAS (m²) 

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-23 ANEXO 1 - VGV

UNIDADES QUANTIDADE
ÁREA PRIVATIVA 

MÉDIA
ÁREA PRIVATIVA TOTAL 

(ÁREA VENDÁVEL)
VALOR UNITÁRIO 

MÉDIO
VALOR MÉDIO 
DAS UNIDADES

VGV

Unidades habitacionais 2.086           120,00m² 250.317,60m² 4.944,95R$                       R$                  593.393,49  R$         1.237.806.948,08 

TOTAL 2.086          120,00m² 250.317,60m²  R$                    4.944,95  R$                593.393,49 1.237.806.948,08R$      

1,17%

R$ 112.790.333,39

R$ 112.790.000,00VALOR DO TERRENO

Taxa de desconto

VALOR PRESENTE DO FLUXO

PRODUTO GERAL DE VENDAS (VGV)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 2/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-23 ANEXO 1 - CUSTO DA CONSTRUÇÃO

IMÓVEL
ÁREA EQUIVALENTE 

DE CONSTRUÇÃO
Ccu 

(R$/m²)
CUSTO DE 

CONSTRUÇÃO

RESIDENCIAL LAGOA DOS 
INGLESES

                                      297.252,15 R$ 1.606,75 R$ 477.609.892,01

100% R$ 477.609.892,01

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

R$ 47.760.989,20
Administração c/ impostos, 

gerenciamento técnico e seguro
10,0%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 
COM VENDAS

R$ 74.268.416,88 Publicidade/Corretagem 6,0% sobre VGV

IMPOSTOS R$ 69.936.092,57 PIS/COFINS/CSLL/IR 5,7% sobre VGV

DESPESAS 
LEGAIS

R$ 24.756.138,96 Despesas jurídicas 2,0% sobre VGV

LUCRO DO 
INCORPORADOR

R$ 247.561.389,62 - 20,0% sobre VGV

DESPESAS COM 
INCORPORAÇÃO

R$ 11.940.247,30
Vigias/Concessionárias (0,5%), 

manutenção (1,5%) e outras (0,5%)
2,5%

sobre custo de 
construção

DESPESAS 

CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

 % obra a realizar  

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3/9
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-23 ANEXO 1 - FLUXO DO EMPREENDIMENTO

               1 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             (2.388.049)  R$    (2.388.049)

               2 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             (2.388.049)  R$    (4.776.099)

               3 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             (2.388.049)  R$    (7.164.148)

               4 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             (2.388.049)  R$    (9.552.198)

               5 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             (2.388.049)  R$  (11.940.247)

               6 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             (2.388.049)  R$  (14.328.297)

               7 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

               8 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

               9 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

              10 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

              11 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

              12 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

              13 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

              14 0,00% 0%  R$                          -   0,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$  (14.328.297)

              15 0,60% 0%  R$               7.448.079 0,00%  R$                (420.816)  R$                          -    R$                (446.885)  R$                          -    R$                          -    R$                (148.962)  R$             (1.489.616)  R$               4.941.800  R$    (9.386.497)

              16 0,79% 0%  R$               9.738.628 0,00%  R$                (550.232)  R$                          -    R$                (584.318)  R$                          -    R$                          -    R$                (194.773)  R$             (1.947.726)  R$               6.461.580  R$    (2.924.917)

              17 0,97% 0%  R$             12.029.178 0,00%  R$                (679.649)  R$                          -    R$                (721.751)  R$                          -    R$                          -    R$                (240.584)  R$             (2.405.836)  R$               7.981.359  R$     5.056.443 

              18 0,99% 0%  R$             12.256.716 0,00%  R$                (692.504)  R$                          -    R$                (735.403)  R$                          -    R$                          -    R$                (245.134)  R$             (2.451.343)  R$               8.132.331  R$    13.188.774 

              19 1,01% 0%  R$             12.484.254 0,00%  R$                (705.360)  R$                          -    R$                (749.055)  R$                          -    R$                          -    R$                (249.685)  R$             (2.496.851)  R$               8.283.302  R$    21.472.076 

              20 1,03% 0%  R$             12.711.792 0,00%  R$                (718.216)  R$                          -    R$                (762.708)  R$                          -    R$                          -    R$                (254.236)  R$             (2.542.358)  R$               8.434.274  R$    29.906.350 

              21 0,49% 0%  R$               6.092.963 0,00%  R$                (344.252)  R$                          -    R$                (365.578)  R$                          -    R$                          -    R$                (121.859)  R$             (1.218.593)  R$               4.042.681  R$    33.949.031 

              22 0,33% 0%  R$               4.029.952 0,00%  R$                (227.692)  R$                          -    R$                (241.797)  R$                          -    R$                          -    R$                  (80.599)  R$                (805.990)  R$               2.673.873  R$    36.622.904 

              23 0,16% 0%  R$               1.966.940 0,00%  R$                (111.132)  R$                          -    R$                (118.016)  R$                          -    R$                          -    R$                  (39.339)  R$                (393.388)  R$               1.305.065  R$    37.927.969 

              24 0,16% 0%  R$               1.966.940 0,00%  R$                (111.132)  R$                          -    R$                (118.016)  R$                          -    R$                          -    R$                  (39.339)  R$                (393.388)  R$               1.305.065  R$    39.233.033 

              25 0,16% 0%  R$               1.966.940 0,00%  R$                (111.132)  R$                          -    R$                (118.016)  R$                          -    R$                          -    R$                  (39.339)  R$                (393.388)  R$               1.305.065  R$    40.538.098 

              26 0,16% 0%  R$               1.966.940 0,00%  R$                (111.132)  R$                          -    R$                (118.016)  R$                          -    R$                          -    R$                  (39.339)  R$                (393.388)  R$               1.305.065  R$    41.843.163 

              27 0,76% 0%  R$               9.415.019 1,11%  R$                (531.949)  R$             (5.301.257)  R$                (564.901)  R$                (530.126)  R$                (132.531)  R$                (188.300)  R$             (1.883.004)  R$                  282.951  R$    42.126.114 

              28 0,95% 0%  R$             11.705.568 0,62%  R$                (661.365)  R$             (2.975.480)  R$                (702.334)  R$                (297.548)  R$                  (74.387)  R$                (234.111)  R$             (2.341.114)  R$               4.419.230  R$    46.545.344 

              29 1,13% 0%  R$             13.996.118 1,22%  R$                (790.781)  R$             (5.823.136)  R$                (839.767)  R$                (582.314)  R$                (145.578)  R$                (279.922)  R$             (2.799.224)  R$               2.735.397  R$    49.280.740 

              30 1,15% 0%  R$             14.223.656 1,11%  R$                (803.637)  R$             (5.310.213)  R$                (853.419)  R$                (531.021)  R$                (132.755)  R$                (284.473)  R$             (2.844.731)  R$               3.463.406  R$    52.744.146 
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              31 1,17% 0%  R$             14.451.194 0,80%  R$                (816.492)  R$             (3.840.779)  R$                (867.072)  R$                (384.078)  R$                  (96.019)  R$                (289.024)  R$             (2.890.239)  R$               5.267.491  R$    58.011.637 

              32 1,19% 0%  R$             14.678.732 0,61%  R$                (829.348)  R$             (2.907.413)  R$                (880.724)  R$                (290.741)  R$                  (72.685)  R$                (293.575)  R$             (2.935.746)  R$               6.468.498  R$    64.480.136 

              33 0,65% 0%  R$               8.059.903 0,49%  R$                (455.385)  R$             (2.364.108)  R$                (483.594)  R$                (236.411)  R$                  (59.103)  R$                (161.198)  R$             (1.611.981)  R$               2.688.124  R$    67.168.259 

              34 0,48% 0%  R$               5.996.892 0,88%  R$                (338.824)  R$             (4.189.768)  R$                (359.813)  R$                (418.977)  R$                (104.744)  R$                (119.938)  R$             (1.199.378)  R$                (734.551)  R$    66.433.708 

              35 0,32% 0%  R$               3.933.880 1,16%  R$                (222.264)  R$             (5.549.292)  R$                (236.033)  R$                (554.929)  R$                (138.732)  R$                  (78.678)  R$                (786.776)  R$             (3.632.824)  R$    62.800.884 

              36 0,32% 0%  R$               3.933.880 1,24%  R$                (222.264)  R$             (5.900.873)  R$                (236.033)  R$                (590.087)  R$                (147.522)  R$                  (78.678)  R$                (786.776)  R$             (4.028.353)  R$    58.772.532 

              37 0,32% 0%  R$               3.933.880 1,44%  R$                (222.264)  R$             (6.854.505)  R$                (236.033)  R$                (685.451)  R$                (171.363)  R$                  (78.678)  R$                (786.776)  R$             (5.101.189)  R$    53.671.343 

              38 0,32% 0%  R$               3.933.880 1,75%  R$                (222.264)  R$             (8.370.517)  R$                (236.033)  R$                (837.052)  R$                (209.263)  R$                  (78.678)  R$                (786.776)  R$             (6.806.702)  R$    46.864.640 

              39 0,92% 0%  R$             11.381.958 2,72%  R$                (643.081)  R$           (12.976.952)  R$                (682.918)  R$             (1.297.695)  R$                (324.424)  R$                (227.639)  R$             (2.276.392)  R$             (7.047.141)  R$    39.817.499 

              40 1,10% 0%  R$             13.672.508 2,19%  R$                (772.497)  R$           (10.467.315)  R$                (820.350)  R$             (1.046.731)  R$                (261.683)  R$                (273.450)  R$             (2.734.502)  R$             (2.704.020)  R$    37.113.479 

              41 1,29% 0%  R$             15.963.058 2,37%  R$                (901.913)  R$           (11.318.717)  R$                (957.783)  R$             (1.131.872)  R$                (282.968)  R$                (319.261)  R$             (3.192.612)  R$             (2.142.068)  R$    34.971.411 

              42 1,31% 0%  R$             16.190.596 2,17%  R$                (914.769)  R$           (10.358.198)  R$                (971.436)  R$             (1.035.820)  R$                (258.955)  R$                (323.812)  R$             (3.238.119)  R$                (910.513)  R$    34.060.899 

              43 1,33% 0%  R$             16.418.134 1,87%  R$                (927.625)  R$             (8.941.107)  R$                (985.088)  R$                (894.111)  R$                (223.528)  R$                (328.363)  R$             (3.283.627)  R$                  834.687  R$    34.895.585 

              44 1,34% 0%  R$             16.645.672 1,83%  R$                (940.480)  R$             (8.736.988)  R$                (998.740)  R$                (873.699)  R$                (218.425)  R$                (332.913)  R$             (3.329.134)  R$               1.215.291  R$    36.110.877 

              45 0,81% 0%  R$             10.026.843 1,90%  R$                (566.517)  R$             (9.094.628)  R$                (601.611)  R$                (909.463)  R$                (227.366)  R$                (200.537)  R$             (2.005.369)  R$             (3.578.646)  R$    32.532.231 

              46 0,64% 0%  R$               7.963.831 2,13%  R$                (449.956)  R$           (10.160.787)  R$                (477.830)  R$             (1.016.079)  R$                (254.020)  R$                (159.277)  R$             (1.592.766)  R$             (6.146.883)  R$    26.385.348 

              47 0,48% 0%  R$               5.900.820 2,33%  R$                (333.396)  R$           (11.113.147)  R$                (354.049)  R$             (1.111.315)  R$                (277.829)  R$                (118.016)  R$             (1.180.164)  R$             (8.587.097)  R$    17.798.251 

              48 0,48% 0%  R$               5.900.820 2,58%  R$                (333.396)  R$           (12.303.647)  R$                (354.049)  R$             (1.230.365)  R$                (307.591)  R$                (118.016)  R$             (1.180.164)  R$             (9.926.409)  R$     7.871.842 

              49 1,13% 0%  R$             13.925.328 2,29%  R$                (786.781)  R$           (10.951.823)  R$                (835.520)  R$             (1.095.182)  R$                (273.796)  R$                (278.507)  R$             (2.785.066)  R$             (3.081.346)  R$     4.790.496 

              50 1,11% 0%  R$             13.697.790 2,33%  R$                (773.925)  R$           (11.136.038)  R$                (821.867)  R$             (1.113.604)  R$                (278.401)  R$                (273.956)  R$             (2.739.558)  R$             (3.439.559)  R$     1.350.936 

              51 1,69% 0%  R$             20.918.331 3,40%  R$             (1.181.886)  R$           (16.231.392)  R$             (1.255.100)  R$             (1.623.139)  R$                (405.785)  R$                (418.367)  R$             (4.183.666)  R$             (4.381.003)  R$    (3.030.067)

              52 1,86% 0%  R$             22.981.342 2,62%  R$             (1.298.446)  R$           (12.524.389)  R$             (1.378.881)  R$             (1.252.439)  R$                (313.110)  R$                (459.627)  R$             (4.596.268)  R$               1.158.183  R$    (1.871.884)

              53 2,02% 0%  R$             25.044.354 2,63%  R$             (1.415.006)  R$           (12.580.806)  R$             (1.502.661)  R$             (1.258.081)  R$                (314.520)  R$                (500.887)  R$             (5.008.871)  R$               2.463.521  R$         591.638 

              54 3,69% 0%  R$             45.674.470 1,88%  R$             (2.580.608)  R$             (8.978.264)  R$             (2.740.468)  R$                (897.826)  R$                (224.457)  R$                (913.489)  R$             (9.134.894)  R$             20.204.464  R$    20.796.101 

              55 3,04% 0%  R$             37.649.961 1,76%  R$             (2.127.223)  R$             (8.399.385)  R$             (2.258.998)  R$                (839.938)  R$                (209.985)  R$                (752.999)  R$             (7.529.992)  R$             15.531.442  R$    36.327.543 

              56 3,06% 0%  R$             37.877.499 1,63%  R$             (2.140.079)  R$             (7.791.061)  R$             (2.272.650)  R$                (779.106)  R$                (194.777)  R$                (757.550)  R$             (7.575.500)  R$             16.366.777  R$    52.694.320 

              57 2,48% 0%  R$             30.656.959 1,91%  R$             (1.732.118)  R$             (9.103.386)  R$             (1.839.418)  R$                (910.339)  R$                (227.585)  R$                (613.139)  R$             (6.131.392)  R$             10.099.583  R$    62.793.903 

              58 2,31% 0%  R$             28.593.947 2,25%  R$             (1.615.558)  R$           (10.756.837)  R$             (1.715.637)  R$             (1.075.684)  R$                (268.921)  R$                (571.879)  R$             (5.718.789)  R$               6.870.643  R$    69.664.545 

              59 2,14% 0%  R$             26.530.936 1,83%  R$             (1.498.998)  R$             (8.745.709)  R$             (1.591.856)  R$                (874.571)  R$                (218.643)  R$                (530.619)  R$             (5.306.187)  R$               7.764.353  R$    77.428.899 

              60 0,48% 0%  R$               5.900.820 1,90%  R$                (333.396)  R$             (9.067.067)  R$                (354.049)  R$                (906.707)  R$                (226.677)  R$                (118.016)  R$             (1.180.164)  R$             (6.285.256)  R$    71.143.643 

              61 1,13% 0%  R$             13.925.328 1,99%  R$                (786.781)  R$             (9.506.374)  R$                (835.520)  R$                (950.637)  R$                (237.659)  R$                (278.507)  R$             (2.785.066)  R$             (1.455.215)  R$    69.688.427 

              62 1,11% 0%  R$             13.697.790 1,92%  R$                (773.925)  R$             (9.169.606)  R$                (821.867)  R$                (916.961)  R$                (229.240)  R$                (273.956)  R$             (2.739.558)  R$             (1.227.324)  R$    68.461.104 

              63 1,09% 0%  R$             13.470.252 2,81%  R$                (761.069)  R$           (13.439.882)  R$                (808.215)  R$             (1.343.988)  R$                (335.997)  R$                (269.405)  R$             (2.694.050)  R$             (6.182.355)  R$    62.278.748 

              64 2,74% 0%  R$             33.872.830 1,59%  R$             (1.913.815)  R$             (7.610.041)  R$             (2.032.370)  R$                (761.004)  R$                (190.251)  R$                (677.457)  R$             (6.774.566)  R$             13.913.326  R$    76.192.075 

              65 2,72% 0%  R$             33.645.292 1,71%  R$             (1.900.959)  R$             (8.154.539)  R$             (2.018.718)  R$                (815.454)  R$                (203.863)  R$                (672.906)  R$             (6.729.058)  R$             13.149.795  R$    89.341.869 
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              66 2,70% 0%  R$             33.417.754 1,72%  R$             (1.888.103)  R$             (8.238.187)  R$             (2.005.065)  R$                (823.819)  R$                (205.955)  R$                (668.355)  R$             (6.683.551)  R$             12.904.719  R$  102.246.589 

              67 2,03% 0%  R$             25.165.707 1,38%  R$             (1.421.862)  R$             (6.611.324)  R$             (1.509.942)  R$                (661.132)  R$                (165.283)  R$                (503.314)  R$             (5.033.141)  R$               9.259.708  R$  111.506.296 

              68 2,03% 0%  R$             25.165.707 1,71%  R$             (1.421.862)  R$             (8.153.576)  R$             (1.509.942)  R$                (815.358)  R$                (203.839)  R$                (503.314)  R$             (5.033.141)  R$               7.524.674  R$  119.030.971 

              69 1,98% 0%  R$             24.563.996 1,75%  R$             (1.387.866)  R$             (8.348.308)  R$             (1.473.840)  R$                (834.831)  R$                (208.708)  R$                (491.280)  R$             (4.912.799)  R$               6.906.364  R$  125.937.335 

              70 0,32% 0%  R$               3.933.880 1,84%  R$                (222.264)  R$             (8.764.230)  R$                (236.033)  R$                (876.423)  R$                (219.106)  R$                  (78.678)  R$                (786.776)  R$             (7.249.630)  R$  118.687.706 

              71 0,32% 0%  R$               3.933.880 1,75%  R$                (222.264)  R$             (8.358.491)  R$                (236.033)  R$                (835.849)  R$                (208.962)  R$                  (78.678)  R$                (786.776)  R$             (6.793.173)  R$  111.894.533 

              72 0,32% 0%  R$               3.933.880 1,76%  R$                (222.264)  R$             (8.393.940)  R$                (236.033)  R$                (839.394)  R$                (209.849)  R$                  (78.678)  R$                (786.776)  R$             (6.833.054)  R$  105.061.479 

              73 0,97% 0%  R$             11.958.388 2,04%  R$                (675.649)  R$             (9.719.949)  R$                (717.503)  R$                (971.995)  R$                (242.999)  R$                (239.168)  R$             (2.391.678)  R$             (3.000.552)  R$  102.060.927 

              74 0,95% 0%  R$             11.730.850 1,77%  R$                (662.793)  R$             (8.440.380)  R$                (703.851)  R$                (844.038)  R$                (211.010)  R$                (234.617)  R$             (2.346.170)  R$             (1.712.009)  R$  100.348.919 

              75 0,93% 0%  R$             11.503.312 2,00%  R$                (649.937)  R$             (9.560.717)  R$                (690.199)  R$                (956.072)  R$                (239.018)  R$                (230.066)  R$             (2.300.662)  R$             (3.123.359)  R$    97.225.559 

              76 2,58% 0%  R$             31.905.890 1,68%  R$             (1.802.683)  R$             (8.029.262)  R$             (1.914.353)  R$                (802.926)  R$                (200.732)  R$                (638.118)  R$             (6.381.178)  R$             12.136.639  R$  109.362.198 

              77 2,56% 0%  R$             31.678.352 1,08%  R$             (1.789.827)  R$             (5.181.737)  R$             (1.900.701)  R$                (518.174)  R$                (129.543)  R$                (633.567)  R$             (6.335.670)  R$             15.189.133  R$  124.551.331 

              78 2,54% 0%  R$             31.450.814 1,03%  R$             (1.776.971)  R$             (4.907.490)  R$             (1.887.049)  R$                (490.749)  R$                (122.687)  R$                (629.016)  R$             (6.290.163)  R$             15.346.689  R$  139.898.020 

              79 1,87% 0%  R$             23.198.767 1,03%  R$             (1.310.730)  R$             (4.929.398)  R$             (1.391.926)  R$                (492.940)  R$                (123.235)  R$                (463.975)  R$             (4.639.753)  R$               9.846.810  R$  149.744.830 

              80 1,87% 0%  R$             23.198.767 0,94%  R$             (1.310.730)  R$             (4.469.850)  R$             (1.391.926)  R$                (446.985)  R$                (111.746)  R$                (463.975)  R$             (4.639.753)  R$             10.363.801  R$  160.108.631 

              81 1,83% 0%  R$             22.597.056 0,92%  R$             (1.276.734)  R$             (4.409.869)  R$             (1.355.823)  R$                (440.987)  R$                (110.247)  R$                (451.941)  R$             (4.519.411)  R$             10.032.044  R$  170.140.675 

              82 0,16% 0%  R$               1.966.940 1,04%  R$                (111.132)  R$             (4.983.732)  R$                (118.016)  R$                (498.373)  R$                (124.593)  R$                  (39.339)  R$                (393.388)  R$             (4.301.634)  R$  165.839.042 

              83 0,16% 0%  R$               1.966.940 0,67%  R$                (111.132)  R$             (3.182.912)  R$                (118.016)  R$                (318.291)  R$                  (79.573)  R$                  (39.339)  R$                (393.388)  R$             (2.275.711)  R$  163.563.330 

              84 0,16% 0%  R$               1.966.940 0,71%  R$                (111.132)  R$             (3.403.245)  R$                (118.016)  R$                (340.324)  R$                  (85.081)  R$                  (39.339)  R$                (393.388)  R$             (2.523.586)  R$  161.039.744 

              85 0,81% 0%  R$               9.991.448 0,73%  R$                (564.517)  R$             (3.482.798)  R$                (599.487)  R$                (348.280)  R$                  (87.070)  R$                (199.829)  R$             (1.998.290)  R$               2.711.178  R$  163.750.922 

              86 0,79% 0%  R$               9.763.910 0,73%  R$                (551.661)  R$             (3.499.664)  R$                (585.835)  R$                (349.966)  R$                  (87.492)  R$                (195.278)  R$             (1.952.782)  R$               2.541.232  R$  166.292.154 

              87 0,77% 0%  R$               9.536.372 0,74%  R$                (538.805)  R$             (3.535.408)  R$                (572.182)  R$                (353.541)  R$                  (88.385)  R$                (190.727)  R$             (1.907.274)  R$               2.350.048  R$  168.642.202 

              88 2,42% 0%  R$             29.938.950 0,00%  R$             (1.691.551)  R$                          -    R$             (1.796.337)  R$                          -    R$                          -    R$                (598.779)  R$             (5.987.790)  R$             19.864.493  R$  188.506.696 

              89 2,40% 0%  R$             29.711.412 0,00%  R$             (1.678.695)  R$                          -    R$             (1.782.685)  R$                          -    R$                          -    R$                (594.228)  R$             (5.942.282)  R$             19.713.522  R$  208.220.218 

              90 2,38% 0%  R$             29.483.874 0,00%  R$             (1.665.839)  R$                          -    R$             (1.769.032)  R$                          -    R$                          -    R$                (589.677)  R$             (5.896.775)  R$             19.562.550  R$  227.782.768 

              91 1,72% 0%  R$             21.231.828 0,00%  R$             (1.199.598)  R$                          -    R$             (1.273.910)  R$                          -    R$                          -    R$                (424.637)  R$             (4.246.366)  R$             14.087.318  R$  241.870.085 

              92 1,72% 0%  R$             21.231.828 0,00%  R$             (1.199.598)  R$                          -    R$             (1.273.910)  R$                          -    R$                          -    R$                (424.637)  R$             (4.246.366)  R$             14.087.318  R$  255.957.403 

              93 1,67% 0%  R$             20.630.116 0,00%  R$             (1.165.602)  R$                          -    R$             (1.237.807)  R$                          -    R$                          -    R$                (412.602)  R$             (4.126.023)  R$             13.688.082  R$  269.645.485 

TOTAL 100% 0% R$ 1.237.806.948,08 100,0% -R$ 69.936.092,57 -R$ 477.609.892,01 -R$ 74.268.416,88 -R$ 47.760.989,20 -R$ 11.940.247,30 -R$ 24.756.138,96 -R$ 247.561.389,62 R$ 269.645.484,78

1,17%

112.790.333             4,00 anos

112.790.000             

R$ 468,61 Fator para liquidação forçada

9,11%

Na prática

Prazo para comercialização

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - taxa Selic) 

6,40%

0,78

R$ 88.004.338,90

R$ 88.000.000,00

Valor de liquidação forçada% DO TERRENO SOBRE O VGV

VALOR DO TERRENO/M²

VALOR PRESENTE DO FLUXO

TAXA DE DESCONTO

VALOR DO TERRENO

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA TERRENO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-23 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

km 29 da BR 356, sem número Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 120,00 Via principal Superior

1 Avenida Gaivota Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 161,00 Oferta Via principal Superior R$ 967.000,00 R$ 6.006,21 JRC Imóveis (31) 2552-1515
2 Av. Cisne Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 86,00 Oferta Via principal Normal R$ 379.900,00 R$ 4.417,44 FAI Consultoria Imobiliária (31) 3014-3400
3 Av. Wimbledon Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 109,00 Oferta Via principal Superior R$ 500.000,00 R$ 4.587,16 MCA GRIBEL (31) 2552-3000
4 Avenida Gaivota Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 126,00 Oferta Via principal Superior R$ 599.000,00 R$ 4.753,97 Investbens Consultoria Imobiliária (31) 3297-7789
5 Rua das Acácias Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 146,00 Oferta Via secundária Superior R$ 900.000,00 R$ 6.164,38 Galaxy Imóveis Vila da Serra (31) 3347-3317
6 Av. Cisne Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG 100,00 Oferta Via principal Normal R$ 550.000,00 R$ 5.500,00 Arcuri Imóveis (31) 3370-0990

PREÇO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO
CIDADE UF TIPO LOCAL PADRÃOÁREANº ENDEREÇO BAIRRO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-23 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA 

LOCAL PADRÃO OFERTA LOCAL PADRÃO
TAMANH

O
I/C

100 110

1 100          110 34,17% R$ 6.006,21 0,90 1,00 1,00 1,04 1,00 0,93 R$ 5.607,88
2 100          100 28,33% R$ 4.417,44 0,90 1,00 1,10 0,92 1,00 0,91 R$ 4.023,79
3 100          110 9,17% R$ 4.587,16 0,90 1,00 1,00 0,98 1,00 0,88 R$ 4.030,39
4 100          110 5,00% R$ 4.753,97 0,90 1,00 1,00 1,01 1,00 0,91 R$ 4.331,08
5 90            110 21,67% R$ 6.164,38 0,90 1,11 1,00 1,05 1,00 1,05 R$ 6.474,15
6 100,00     100 16,67% R$ 5.500,00 0,90 1,00 1,10 0,96 1,00 0,95 R$ 5.202,39

5 Limite inferior R$ 4.203,20 Limite inferior R$ 4.265,84
4 Média amostral R$ 4.944,95 Média amostral R$ 4.944,95

1,533 Limite superior R$ 5.686,69 Limite superior R$ 5.624,05
R$ 6.474,15
R$ 4.023,79 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 27,47%

R$ 990,55 Valor unitário adotad R$ 4.944,95
20,03% Área 120,00

Valor crítico 1,65 RESULTADO Valor final R$ 593.393,49
dmax/s 1,54 permanece Na prática R$ 593.000,00
dmin/s 0,93 permanece

TESTE CHAUVENET

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALOR 
HOMOGENEIZAD

O

ÍNDICES

VALORES ADOTADOS

DIFERENÇA 
DE ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

FATORES FATOR 
TOTAL

Nº

Desvio-padrão
Coeficiente de variação

Número de dados
Graus de liberdade
"T" de Student 80% bicaudal
Valor máximo
Valor mínimo
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-23 ANEXO 1 - GRAUS

III II I

1
Nível de detalhamento do 

projeto hipotético
Anteprojeto ou projeto básico Estudo preliminar

Aproveitamento, ocupação e usos 
presumidos

3

2
Preço de venda das unidades 

do projeto hipotético

No mínimo, Grau II de 
fundamentação no método 

comparativo

Grau I de fundamentação no 
método comparativo

Estimativa 3

3
Estimativa dos custos de 

produção
Grau III de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau II de fundamentação no 

método da quantificação do custo
Grau I de fundamentação no 

método da quantificação do custo
1

4 Prazos
Fundamentados com dados obtidos 

no mercado
Justificados Arbitrados 1

5 Taxas
Fundamentadas com dados obtidos 

no mercado
Justificadas Arbitrados 1

6 Modelo Dinâmico com fluxo de caixa
Dinâmico com equações 

predefinidas 
Estático 3

7
Análise setorial e diagnóstico 

de mercado
De estrutura, conjuntura, 

tendências e conduta
Da conjuntura Sintéticos da conjuntura 2

8 Cenários Mínimo 3 2 1 1

9
Análises de sensibilidade do 

modelo
Simulações com discussão do 
comportamento do modelo

Simulações com identificação das 
variáveis mais significativas

Sem simulação 2

TOTAL DE PONTOS ATINGIDOS: 17,00

GRAU ATINGIDO:  GRAU I 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO INVOLUTIVO

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU PONTOS 

ADQUIRIDOS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 9/9

M
IN
U
T
A

6598



 

 ANEXO 2 

M
IN
U
T
A

6599



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-23 – Anexo 2               1 

  
Vista da gleba Vista da gleba 

  
Vista da gleba Vista da gleba 

M
IN
U
T
A

6600



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-23 – Anexo 2               2 

  
Vista da gleba Vista da gleba 

  
Vista da gleba Vista da gleba 

M
IN
U
T
A

6601



 

Laudo de Avaliação AP-00495/18-23 – Anexo 2               3 

  
Vista da gleba Vista da gleba 

  

 

M
IN
U
T
A

6602



 

 ANEXO 3 

M
IN
U
T
A

6603



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 02

1

26/02/2018 14:56:27

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6604



pag.
C

ontinua na página 03 2

M
IN
U
T
A

6605



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 04

3

26/02/2018 14:56:27

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6606



pag.
C

ontinua na página 05 4

M
IN
U
T
A

6607



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 06

5

26/02/2018 14:56:28

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6608



pag.
C

ontinua na página 07 6

M
IN
U
T
A

6609



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 08

7

26/02/2018 14:56:28

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6610



pag.
C

ontinua na página 09 8

M
IN
U
T
A

6611



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 10

9

26/02/2018 14:56:28

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6612



pag.
C

ontinua na página 11
1

0

M
IN
U
T
A

6613



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 12

11

26/02/2018 14:56:28

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6614



pag.
C

ontinua na página 13
1

2

M
IN
U
T
A

6615



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 14

13

26/02/2018 14:56:28

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6616



pag.
C

ontinua na página 15
1

4

M
IN
U
T
A

6617



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 16

15

26/02/2018 14:56:28

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6618



pag.
C

ontinua na página 17
1

6

M
IN
U
T
A

6619



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 18

17

26/02/2018 14:56:29

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6620



pag.
C

ontinua na página 19
1

8

M
IN
U
T
A

6621



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 20

19

26/02/2018 14:56:29

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6622



pag.
C

ontinua na página 21
2

0

M
IN
U
T
A

6623



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 22

21

26/02/2018 14:56:29

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6624



pag.
C

ontinua na página 23
2

2

M
IN
U
T
A

6625



P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

C
o

n
tin

u
a

 n
a

 p
ág

in
a 24

23

26/02/2018 14:56:29

F
re

n
te

M
IN
U
T
A

6626



P
E

D
ID

O
 N

º
202.508

P
á

g
in

a
:2

0
2

.
5

0
8

24

26/02/2018 14:56:30

V
e

rso

C
E

R
T

ID
Ã

O
 D

E
 IN

T
E

IR
O

 T
E

O
R

 E
X

P
E

D
ID

A
 P

O
R

 M
E

IO
 E

L
E

T
R

Ô
N

IC
O

C
ertifico

, n
o

s
 term

o
s

 d
o

 art. 19
 §

 1º d
a

 L
ei n

º 6.015, d
e

 31
 d

e
 d

ezem
b

ro
 d

e
 1973, q

u
e

 a
 p

resen
te

có
p

ia
 é

 rep
ro

d
u

ção
 fiel d

a
 m

atrícu
la

 n
º 37805

 a
 q

u
e

 se
 refere.  É

 o
 q

u
e

 ten
h

o
 a

 certificar, p
elo

 q
u

e
d

o
u

 fé. N
o

va L
im

a,26 d
e fevereiro

 d
e 2018.

A
 p

resen
te certid

ão
 fo

i em
itid

a e assin
ad

a d
ig

italm
en

te n
o

s term
o

s d
a M

P
 2200/01 e L

ei n
º

11.977/09, so
m

en
te sen

d
o

 válid
a em

 m
eio

 d
ig

ital, sen
d

o
 o

 acesso
 realizad

o
 através d

o
 site

w
w

w
.crim

g
.co

m
.b

r

P
razo

 d
e valid

ad
e: 30 d

ias

E
m

o
lu

m
en

to
s: R

$16,08 R
ecivil: R

$0,97 T
axa fiscalização

: R
$6,02 T

o
tal: R

$23,07 
202.508 jco

P
O

D
E

R
 J

U
D

IC
IÁ

R
IO

 - T
J

M
G

C
O

R
R

E
G

E
D

O
R

IA
-G

E
R

A
L

 D
E

 J
U

S
T

IÇ
A

1
º O

fício
 d

e
 R

e
g

istro
 d

e
 Im

ó
ve

is

N
o

va
 L

im
a

 - M
G

 - C
N

S
: 0

5
.9

4
5

-1

S
e

lo
 E

le
trô

n
ico

 N
ºB

X
C

7
6

7
7

5

C
ó

d
. S

e
g

.: 9
8

5
1

-0
0

1
4

-3
1

4
8

-6
2

8
7

Q
u

a
n

tid
a

d
e

 d
e

 A
to

s P
ra

tica
d

o
s

:1

E
m

o
lu

m
e

n
to

s: R
$

1
7

,0
5

 - T
F

J R
$

6
,0

2
 - V

a
lo

r F
in

a
l R

$
2

3
,0

7

C
o

n
su

lte
 a

 va
lid

a
d

e
 d

e
ste

 S
e

lo
 n

o
 site

 h
ttp

s
://s

e
lo

s
.tjm

g
.ju

s
.b

r

M
IN
U
T
A

6627



 

 ANEXO 4 

M
IN
U
T
A

6628



  

ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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PARECER TÉCNICO AP-00495/18-26 
AVENIDA ITAQUERA, Nº 7.291, 20 VAGAS DE 
GARAGEM, VILA CARMOSINA, ITAQUERA, SÃO 
PAULO, SP 
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PARECER TÉCNICO:  AP-00495/18-26 DATA-BASE:  01 de junho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., doravante denominada CMDR. 

Sociedade anônima fechada com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 4, Sala 222, Barra da Tijuca, Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.299.134/0001-31. 
 

OBJETO: 20 VAGAS DE GARAGEM, situadas no Condomínio Residencial Diamante, na Avenida Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 101, 

203, 401 e 402, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na Cidade e Estado de São Paulo. 

OBJETIVO: Determinação do valor justo e valor de liquidação forçada do objeto para fins de suporte ao processo de Recuperação 

Judicial. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

RESUMO DE VALORES 

Valor de mercado unitário: R$ 16.500,00 

Quantidade de vagas: 20 unidades 

Valor de mercado total das vagas: R$ 330.000 

(Trezentos e trinta mil reais) 

Valor para liquidação forçada: R$ 291.500,00 

(Duzentos e noventa e um mil e quinhentos reais) 

 

Observações: Os procedimentos técnicos empregados no presente Parecer Técnico estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e 

NBR 14653-2: 2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esses valores consideram a data-base de 01 de junho de 2018 e estão baseados no fato de que não há 

restrições impeditivas à comercialização da propriedade, ou seja, não existem dívidas, matrículas sem contestações judiciais, irregularidades construtivas ou tributárias, passivos 

ambientais, entre outros.  
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme proposta de avaliação imobiliária, a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com sede na Rua do 

Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70, apresenta ao cliente as conclusões 

referentes ao 20 VAGAS DE GARAGEM, situadas no Condomínio Residencial 

Diamante, na Avenida Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 101, 203, 401 e 402, 

Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na Cidade e Estado de São Paulo. 

Na elaboração desse trabalho, foram utilizados dados e documentos 

fornecidos pelo cliente, bem como informações e entrevistas informais por 

meio de terceiros e agentes de mercado. A vistoria do imóvel se deu no dia 

15 de junho de 2018. 

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos 

seguintes profissionais:  

▪ ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Projetos 
Engenheiro de Produção (CREA/RJ 2004104362) 

▪ ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Projetos 

▪ EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Projetos 

▪ ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Projetos 

▪ PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Projetos  
Engenheiro Civil (CREA/RJ 2015128037) 
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são 

importantes e devem ser cuidadosamente lidos. 

▪ Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nos bens envolvidos 

ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante 

que possa caracterizar conflito de interesses. 

▪ Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos 

às conclusões deste Relatório. 

▪ No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões 

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, 

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. 

▪ Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo 

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório. 

▪ Para efeito de avaliação, parte-se do pressuposto da inexistência de ônus 

ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo os 

ativos em questão, que não as listadas no presente Relatório.  

▪ O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas 

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, 

opiniões e conclusões contidas nele. 

▪ O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus próprios 

consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões. 

▪ A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, 

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, 

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios. 

▪ O presente Relatório atende a especificações e critérios estabelecidos 

pela ABNT 14.653, pelos Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice (USPAP) e International Valuation Standards (IVS), além das 

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, 

Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência 

de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR), 

Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). 

▪ O Parecer Técnico foi elaborado com a estrita observância dos postulados 

constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ). M
IN

U
T
A

6640



 

Parecer Técnico AP-00495/18-26          6 

3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

▪ A APSIS não realizou medições in loco e este trabalho não tem por 

objetivo a auditoria dos dados recebidos ou a averiguação de situação de 

propriedade. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os dados e 

informações recebidos e não tem qualquer responsabilidade com relação 

a sua veracidade assim como não está expressando opinião sobre os 

mesmos.  

▪ Informações de planejamento urbano são obtidas, quando possível, 

verbalmente através de consulta às autoridades locais responsáveis, 

porém quando houver necessidade de comprovação, recomenda-se que 

tais informações (posição do imóvel conforme descrita no Parecer 

Técnico, inexistência de ônus de qualquer natureza e outras situações 

cadastrais relevantes) sejam chanceladas através de levantamento feito 

por profissionais contratados pelo cliente para esses devidos fins. 

▪ A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a suas 

controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes como 

consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela 

empresa e constantes neste Relatório. 

▪ Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e 

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório não 

deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou utilizado para 

outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e por 

escrito da APSIS.  

▪ Dadas as especificidades, metodologias e premissas utilizadas na 

presente avaliação e ainda às características do imóvel avaliando, este 

relatório não poderá ser usado para outra finalidade a não ser a já 

descrita, como gerencial.  

▪ As análises e as conclusões contidas neste Relatório são conjunturais e 

temporais e baseiam-se em diversas premissas, realizadas na presente 

data, tais como: preços, participações de mercado, dimensões, entre 

outros. Assim, os resultados obtidos futuramente para o imóvel podem 

vir a ser diferentes de qualquer estimativa contida neste Relatório, seja 

por conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião 

da emissão do Parecer Técnico ou alterações súbitas no mercado. 

▪ Dado que o objetivo do presente trabalho não contempla a detecção de 

vícios construtivos e riscos estruturais, não foram realizados testes em 

estruturas ou fundações. Sendo assim, para efeito de cálculo, 

consideramos que não existem problemas graves de construção. 
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Devido ao fato de não haver elementos em oferta similares ao avaliando na 

região, resultando na impossibilidade de composição de uma amostra que 

atendesse à NBR 14.653. Com isso foi utilizada a única evidência obtida na 

diligência, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de uma 

vaga de garagem no mesmo condomínio destes objetos datado de 15 de agosto 

de 2009. Na análise do documento foi constatado que essa transação se deu 

pelo valor de R$ 9.850,00.  

Para a estimativa do valor de mercado atual corrigiu-se o valor acima 

mencionado pelo índice IGP-M (FGV) de 1,682.  

 

Com isso foram alcançados os seguintes resultados: 

RESUMO DE VALORES 

Valor transacionado em 2009: R$ 9.850,00 

Índice IGP-M 1,682 

Valor de mercado corrigido: R$ 16.500,00 

Quantidade de vagas: 20 unidades 

Valor de mercado total das vagas: R$ 330.000,00 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de liquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel alienado 

em um prazo de tempo inferior ao médio de absorção pelo mercado. 

Depois da análise da região e levando em consideração a tipologia construtiva, 

definimos um prazo médio para venda de dois anos, após o imóvel ser exposto 

adequadamente ao mercado. 

FATOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

Prazo para Comercialização 2,0 anos 
Taxa de desconto A VPL 6,4% 

(custo de oportunidade - Tx. Selic)  
Fator para liquidação forçada 0,88 

Valor para liquidação forçada: R$ 13.598.800,00 

Sendo assim, trouxemos a valor presente descontando uma taxa de 

oportunidade de 6,40% (Taxa Selic). 
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5. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

  

Acesso pelo lado esquerdp Acesso pelo lado direito 

 

Endereço: Condomínio Residencial Diamante, na Avenida 

Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 101, 203, 401 e 

402, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na 

Cidade e Estado de São Paulo. 

Ocupação: Predominantemente residencial nas vias secundárias 

e comercial nas vias principais. 

Infraestrutura: Iluminação pública, energia elétrica, telefonia, água, 

esgoto sanitário e pluvial, coleta de lixo, 

pavimentação asfáltica. 

Transporte 

público: 

Ônibus municipais e intermunicipais e metrô com 

estação a cerca de 200 metros e 500 metros da 

propriedade, respectivamente. 

Principais 

acessos: 

Avenida Miguel Ignácio Curi, Avenida do Contorno, 

Avenida Líder, Avenida Jacú Pêssego e a p´ropria 

Avenida Itaquera. 
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6. DOCUMENTAÇÃO 

MATRÍCULAS 

Cartório: 9º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo. 

Data das certidões: 18/08/2008. 

Proprietário: Mudar Incorporações Imobiliárias LTDA. 

Nº dos registros:  209.105 à 209.127 (exceto 209.107, 209.108 e 
209.125) 

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Em nossa avaliação, utilizaremos a número de vagas disponíveis de acordo 

com a quantidade de RGI enviados. 
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7. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

TERRENO 

Área total: Não informado. 

Formato: Irregular. 

Solo: Seco. 

Topografia: Leve declive. 

 

CONSTRUÇÕES 

Os objetos avaliados tratam-se de 20 vagas de garagem localizadas no 

Condomínio Residencial Diamante.   
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8. PANORAMA DE MERCADO 

Oferta: Durante a diligência foi observado que não há oferta de vagas de garagem disponíveis na região. 

Demanda: Demanda mínima. 

Mercado atual: Recessivo. 
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9. CONCLUSÃO

Foi avaliado o objeto do presente Parecer Técnico solicitado por CMDR, na data-base de 01 de junho de 2018. De acordo com os procedimentos técnicos empregados 

e após procedidas as indispensáveis diligências, os avaliadores concluem para as 20 VAGAS DE GARAGEM, situadas no Condomínio Residencial Diamante, na Avenida 

Itaquera, nº 7.291, Apartamentos 101, 203, 401 e 402, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, na Cidade e Estado de São Paulo os seguintes valores: 

RESUMO DE VALORES 

Valor de mercado unitário: R$ 16.500,00 

Quantidade de vagas: 20 unidades 

Valor de mercado total das vagas: R$ 330.000 

(Trezentos e trinta mil reais) 

Valor para liquidação forçada: R$ 291.500,00 

(Duzentos e noventa e um mil e quinhentos reais) 

 

Parecer Técnico AP-00495/18-26 foi elaborado sob a forma de Parecer Técnico Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a 

certificação dos responsáveis técnicos, e impresso pela APSIS, sendo composto por 12 (doze) folhas digitadas de um lado e 4 (quatro) anexos. A APSIS, CREA/RJ 

1982200620 e CORECON/RJ RF.02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018. 

 

Assinatura Assinatura 
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10. RELAÇÃO DE ANEXOS 

1. FOTOS 

2. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

3. GLOSSÁRIO 

                           

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar 
Centro, CEP: 20021-280 
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101 
Consolação, CEP: 01227-200 
Tel.: + 55 11 4550.2701  
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Entrada Logradouro 

Logradouro Vista do empreendimento 
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Vista fachada e entrada Vista fachada 
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-

Glossário

A
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 

B
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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LAUDO DE AVALIAÇÃO:  AP-00495/ 18-25 DATA-BASE:  01 de j unho de 2018 

 

SOLICITANTE: CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. ,  doravant e denominada CMDR. 

Sociedade anônima fechada,  com sede na Av.  das Américas,  nº 500,  Bloco 4,  Sala 222,  Barra da Tij uca,  Cidade e 

Est ado do Rio de Janeiro,  inscrit a no CNPJ sob o nº 06.299.134/ 0001-31.  
 

OBJETO: IMÓVEL RESIDENCIAL,  local izado na Avenida Prefeit o Dulcídio Cardoso,  nº 424,  Bloco 2,  Apart ament o 404,  Barra da 

Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio do Janeiro.  

OBJETIVO: Det erminação do valor j ust o e valor de l iquidação forçada do obj et o para f ins de suport e ao processo de Recuperação 

Judicial  

GRAU DE PRECISÃO: Grau III,  segundo Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011,  da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau II,  segundo Normas de Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2011,  da ABNT.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RESUMO DE ÁREAS 

Área do apart amento:  111,00 m²  

 
 

RESUMO DE VALORES 

Valor justo do imóvel: R$ 1.036.000,00 

(um milhão e t r int a e seis mil  reais) 

Valor de liquidação forçada: R$ 974.000,00 

(novecentos e set ent a e quat ro mil  reais) 

Observações:  Os procediment os t écnicos empregados no present e Laudo est ão de acordo com os crit érios est abelecidos pelas Normas de Aval iação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-

2:  2011,  da ABNT.  Os valores consideram a dat a-base de 01 de j unho de 2018 e est ão fundament ados no fat o de que não há rest rições impedit ivas à comercial ização da 

propriedade,  ou sej a,  não exist em dívidas,  mat rículas sem cont est ações j udiciais,  irregularidades const rut ivas ou t r ibut árias,  passivos ambient ais,  ent re out ros empecilhos.   
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme propost a de avaliação imobil iária,  a APSIS CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA. ,  doravant e denominada APSIS,  com sede na Rua do 

Passeio,  nº 62,  6º Andar,  Cent ro do Rio de Janeiro,  Cidade e Estado do Rio 

de Janeiro,  inscrit a no CNPJ sob o nº 27.281.922/ 0001-70,  apresent a ao 

cl ient e as conclusões referent es ao IMÓVEL RESIDENCIAL,  local izado na 

Avenida Prefeit o Dulcídio Cardoso 424,  Bloco 2,  Apart amento 404,  Barra da 

Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio do Janeiro.  

Na elaboração desse t rabalho,  foram ut i l izados dados e document os 

fornecidos pelo cl ient e,  bem como informações e ent revist as informais 

concedidas por t erceiros e agent es de mercado.  A vist oria da propriedade se 

deu no dia 15 de j unho de 2018.  

A equipe responsável pela realização desse t rabalho é const it uída pelos 

seguint es prof issionais:   

 ALEXANDRE CECCHETTI MOREIRA 
Proj et os 
Engenheiro de Produção (CREA/ RJ 2004104362) 

 ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA 
Proj et os 

 EVERTON RENAN MORAES LOUREIRO 
Proj et os 

 ISABELA SIQUEIRA BETTIN 
Proj et os 

 PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 
Proj et os  
Engenheiro Civi l  (CREA/ RJ 2015128037) 
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2.  PRINCÍPIOS E RESSALVAS 

O Relat ório,  obj et o do t rabalho enumerado,  calculado e part icularizado,  obedece crit eriosament e aos princípios fundamentais descrit os a seguir,  que são 

import ant es e devem ser cuidadosament e l idos.  

 Os consult ores não t êm int eresse,  diret o ou indiret o,  nos bens envolvidos 

ou na operação,  bem como não há qualquer out ra circunst ância 

relevant e que possa caract erizar conf l it o de int eresses.  

 Os honorários prof issionais da APSIS não est ão,  de forma alguma,  

suj eit os às conclusões desse Relat ório.  

 No melhor conheciment o e crédit o dos consult ores,  as anál ises,  opiniões 

e conclusões expressas no present e Relat ório são baseadas em dados,  

di l igências,  pesquisas e levant ament os verdadeiros e corretos.  

 Assumem-se como corret as as informações recebidas de t erceiros,  sendo 

que as font es delas estão cont idas e cit adas no referido Relat ório.  

 Para efeit o de avaliação,  part e-se do pressuposto da inexist ência de 

ônus ou gravames de qualquer nat ureza,  j udicial  ou ext raj udicial ,  

at ingindo os at ivos em quest ão,  que não as l ist adas no present e 

Relat ório.   

 O Relatório apresent a t odas as condições l imit at ivas impost as pelas 

met odologias adotadas,  quando houver,  que possam afet ar as anál ises,  

opiniões e conclusões cont idas nele.  

 O Relat ório foi elaborado pela APSIS,  e ninguém,  a não ser os seus 

próprios consult ores,  preparou as anál ises e correspondent es conclusões.  

 A APSIS assume t ot al  responsabil idade sobre a mat éria de Aval iações,  

incluindo as implícit as,  para o exercício de suas honrosas funções,  

precipuament e est abelecidas em leis,  códigos ou regulamentos próprios.  

 O present e Relat ório at ende a especif icações e crit érios est abelecidos 

pela ABNT 14.653,  pelos Unif orm St andards of  Professional  Appraisal  

Pract ice (USPAP) e Int ernat ional  Valuat ion St andards (IVS),  além das 

exigências impost as por diferent es órgãos,  como Comit ê de 

Pronunciament os Cont ábeis (CPC),  Minist ério da Fazenda,  Banco Cent ral ,  

Banco do Brasil ,  Comissão de Valores Mobil iários (CVM),  

Superint endência de Seguros Privados (SUSEP),  Regulament o do Impost o 

de Renda (RIR),  Comit ê Brasileiro de Aval iadores de Negócios (CBAN) e 

Conselho Federal de Contabil idade (CFC).  

 O Laudo foi elaborado com a est rit a observância dos post ulados 

const ant es dos Códigos de Ét ica Prof issional do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Inst it ut o Brasileiro de Aval iações 

e Perícias de Engenharia do Est ado do Rio de Janeiro (IBAPE-RJ).  
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3.  LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 A APSIS não real izou medições in loco,  e esse t rabalho não t em por 

obj et ivo a audit oria dos dados recebidos ou a averiguação de sit uação 

de propriedade.  Sendo assim,  a APSIS assumiu como verdadeiros os 

dados e informações recebidos e não t em qualquer responsabil idade 

com relação à sua veracidade,  assim como não est á expressando 

opinião sobre eles.   

 Dados de planej ament o urbano são obt idos,  quando possível,  

verbalment e,  por meio de consult a às aut oridades locais responsáveis.  

Porém,  quando houver necessidade de comprovação,  recomenda-se que 

t ais informações (posição do imóvel conforme descrit a no laudo,  

inexist ência de ônus de qualquer nat ureza e out ras sit uações cadast rais 

relevant es) sej am chanceladas mediant e levant ament o feit o por 

prof issionais cont rat ados pelo cl ient e para os devidos f ins.  

 A APSIS não se responsabil iza por perdas ocasionais à Sol icit ant e e a 

suas cont roladas,  a seus sócios,  diret ores,  credores ou a out ras part es 

como consequência da ut i l ização dos dados e informações fornecidos 

pela empresa e constant es nesse Relatório.  

 Esse t rabalho foi desenvolvido unicament e para o uso dos Sol icit ant es e 

seus sócios,  visando-se ao obj et ivo j á descrit o.  Port ant o,  esse Relat ório 

não deverá ser publ icado,  circulado,  reproduzido,  divulgado ou 

ut i l izado para out ra f inal idade que não a j á mencionada,  sem 

aprovação prévia e por escrit o da APSIS.  

 Dadas as especif icidades,  met odologias e premissas ut i l izadas na 

present e aval iação e as caract eríst icas do imóvel aval iando,  esse 

Relat ório não poderá ser usado para out ra f inal idade que não a j á 

descrit a.   

 As análises e as conclusões cont idas nesse Relat ório baseiam-se em 

diversas premissas,  realizadas na present e dat a,  t ais como:  preços,  

part icipações de mercado,  dimensões,  ent re out ras.  Assim,  os 

result ados obt idos fut urament e para o imóvel podem vir a ser 

diferent es de qualquer est imat iva cont ida nesse Relat ório,  

especialmente caso haj a conhecimento post erior de informações não 

disponíveis por ocasião da emissão do Laudo.  

 Dado que o obj et ivo do present e t rabalho não cont empla a det ecção de 

vícios const rut ivos e riscos est rut urais,  não foram real izados t est es em 

est rut uras ou fundações.  Sendo assim,  para efeit o de cálculo,  

consideramos que não exist em problemas graves de const rução.  
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4.  VALOR JUSTO 

Após a anál ise do obj eto e da f inalidade do Laudo,  adot ou-se a def inição do valor j ust o,  seguindo-se as premissas a seguir.  

PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 Mensuração do ativo 

Foram anal isados e considerados os at ribut os específ icos formadores de 

valor do bem obj eto do t est e,  como:  área,  local,  padrão const rut ivo,  

acessos,  est ado de conservação,  segment o do mercado imobil iário em que o 

imóvel se encont ra inserido,  possíveis rest rições de venda,  ent re out ros.  

 Preço de saída 

O preço de saída considera um ambient e de normalidade de preços ent re os 

part icipant es do mercado e os pot enciais int eressados no bem.  

 Mercado principal 

A mensuração do valor recuperável considera que há um mercado principal,  

organizado e t ransparent e,  em que são real izadas as t ransações com at ivos 

do mesmo segmento do imóvel obj et o dessa aval iação.  

 Participantes do mercado 

Os part icipant es do mercado principal para o at ivo foram def inidos como 

empresas de médio e grande port es para a comercial ização de unidades 

residenciais ou invest idores int eressados em imóveis com pot encial  de 

geração de cont ratos de arrendament o de longo prazo.  

 Técnicas de avaliação 

Part iu-se do princípio de que os part icipant es de mercado ut i l izariam a 

Norma de Aval iação NBR 14.653,  da ABNT como referência básica para a 

mensuração do valor j usto do obj et o.   

 Hierarquia de inputs 

Foram ut i l izadas as met odologias constant es na NBR 14.653,  da ABNT,  como 

referências para os cálculos dos graus de fundament ação e precisão desse 

Laudo.  
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5.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No present e Laudo,  foi ut i l izada a metodologia descrit a a seguir.  

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO 

DEFINIÇÃO 

Esse método def ine o valor do imóvel mediant e à comparação com dados 

mercadológicos de imóveis semelhant es.   

Primeiramente,  é real izada uma pesquisa de mercado,  buscando-se a 

composição de uma amost ra represent at iva de dados de mercado de imóveis 

com caract eríst icas,  t ant o quanto possível,  semelhant es às do aval iando,  

com uso de t oda a evidência disponível.  Essa etapa,  que envolve est rut ura e 

est rat égia de pesquisa,  inicia-se pela caracterização e delimit ação do 

mercado em anál ise,  com o auxíl io de t eorias e conceit os exist ent es ou 

hipót eses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 

formação do valor.   

Na est rut ura de pesquisa,  elegem-se as variáveis que,  a princípio,  são 

relevant es para expl icar a formação de valor,  e est abelecem-se as supost as 

relações ent re elas e com a variável dependent e.  Os element os pesquisados 

são,  ent ão,  submet idos a uma homogeneização t écnica,  feit a com auxíl io de 

fat ores de ponderação empírica consagrados,  que visam à ponderação das 

caract eríst icas e dos at ribut os dos dados pesquisados.  

IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Para a especif icação corret a da variável dependent e,  é necessária uma 

invest igação no mercado em relação à sua condut a e às formas de expressão 

dos preços (preço t ot al ou unit ário,  moeda de referência,  formas de 

pagamento),  bem como a observação da homogeneidade nas unidades de 

medida.  

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

As variáveis independent es referem-se às característ icas f ísicas (área e 

f rent e),  localizacionais (bairro,  logradouro,  dist ância a polo de inf luência,  

ent re out ros) e econômicas (ofert a ou t ransação,  época e condição do 

negócio — à vist a ou a prazo).  Devem ser escolhidas com base em t eorias 

exist ent es,  conhecimentos adquiridos,  senso comum e out ros at ribut os que 

se revelem import ant es no decorrer dos t rabalhos,  pois algumas variáveis 

consideradas no planej ament o da pesquisa podem se most rar pouco 

relevant es e vice-versa.  Sempre que possível,  recomenda-se a adoção de 

variáveis quant it at ivas.   
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FATORES DE HOMOGENEIZAÇÃO UTILIZADOS NO LAUDO 

FATOR OFERTA 

É um fat or adot ado para elementos em ofert a,  t endo em vist a que,  

normalment e,  sof re uma redução de valor para fechamento do negócio que 

varia de 0,8 a 1,0.  

OFERTA 

1,00 Real izado/ Liquidação 

0,90 Ofert a 

0,80 Especulação 

FATOR LOCAL (VR) 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do índice f iscal  Valor Residencial  (VR),  da Prefeit ura 

Municipal do Rio de Janeiro (PMRJ).  

Obs. :  Foi ut i l izado o serviço de consult a aos índices f iscais dos logradouros 

do Município do Rio de Janeiro,  e foram at ribuídos t rechos dos locais pela 

PMRJ,  para f ins de cobrança de IPTU.  Esses parâmet ros constam da Plant a 

Genérica de Valores,  aprovada em lei,  e são adotados no cálculo do valor 

venal dos imóveis,  com a mesma f inalidade.  

FATOR PADRÃO 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função do padrão.  

PADRÃO 

110 Superior 

100 Normal 

90 Inferior 

FATOR ÁREA 

É adot ado para homogeneizar os element os de pesquisa com o imóvel 

avaliando,  em função da área.  

F = (s/ S)1/ 4,  quando a variação ent re as duas áreas for menor que 30%;  ou 

F = (s/ S)1/ 8,  quando a variação ent re as duas áreas for maior do que 30%. 

Sendo:   

s = área do element o de pesquisa 

S = área do imóvel aval iando 

DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O valor de l iquidação forçada refere-se ao valor de venda do imóvel 

al ienado em um prazo de t empo inferior ao médio de absorção 

mercadológica.  
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Depois da anál ise da região e levando-se em consideração a t ipologia 

const rut iva,  def inimos um prazo médio para a comercial ização um ano,  após 

a propriedade ser exposta adequadament e ao mercado.  

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

 Prazo para comercialização  1,00 anos 

 Taxa de descont o a VPL 
(cust o de oport unidade - t x.  Sel ic)   

6,40% 

 Fat or para l iquidação forçada  
 

0,94 

 Valor de l iquidação forçada  
 

R$ 973.684,21 

 Na prát ica      R$ 974.000,00 

 

 

 

 

 

 

GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO  

Conforme o it em 9 da NBR-14653-1 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens 

– Part e 1:  Procediment os Gerais),  as avaliações podem ser especif icadas 

quant o à fundamentação e à precisão.  

“ A fundament ação será função do aprofundament o do t rabalho avaliat ório,  

com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da conf iabil idade,  

qual idade e quant idade dos dados amost rais disponíveis. ”  

“ A precisão será est abelecida quando for possível medir o grau de cert eza e 

o nível de erro t olerável numa avaliação.  Depende da nat ureza do bem,  do 

obj et ivo da aval iação,  da conj unt ura do mercado,  da abrangência alcançada 

na colet a de dados (quant idade,  qual idade e nat ureza),  da met odologia e 

dos inst rument os ut i l izados. ”  

“ Os graus de fundamentação e precisão nas avaliações serão def inidos nas 

demais part es da NBR 14.653,  guardado o crit ério geral  de at ribuir graus em 

ordem numérica e crescent e,  onde o grau I é o menor. ”  
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6.  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

Acesso pela esquerda Acesso pela direit a 

 

 

Endereço: Avenida Prefeit o Dulcídio Cardoso 424,  Bloco 

2,  Apart ament o 404,  Barra da Tij uca,  Cidade 

e Est ado do Rio do Janeiro.  

Ocupação: O imóvel aval iando sit ua-se em uma zona 

residencial .  

Infraestrutura: A Barra da Tij uca é ext ensa e de composição 

demográf ica variada.  Há residências de 

classes média,  média al t a e al t a — essa úl t ima 

representada por condomínios de 

elevadíssimo padrão.  O bairro t em um alt o 

índice de desenvolviment o humano (IDH 

acima de 0,9),  disponibil iza i luminação 

públ ica,  energia elét rica,  t elefonia,  gás de 

rua,  água,  esgot os sanit ário e pluvial ,  colet a 

de l ixo e paviment ação em asfalt o.  

Comércio: O comércio local é bast ant e diversif icado,  

cont ando com diversos shoppings cent ers 

(Barra Shopping,  Via Parque e Barra Garden),  

vários hipermercados e múlt iplos 

est abeleciment os comerciais.  
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Transporte público: O local benef icia-se por l inhas regulares de 

ônibus (comuns e especiais) e Bus Rapid 

Transi t  (BRT),  que se t ornou um dos 

principais t ransport es públ icos do Rio de 

Janeiro.  Essa úl t ima modal idade é int erl igada 

ao met rô,  melhora o acesso a out ros pont os 

da cidade e diminui o t empo de 

deslocamento.  

Recreação: Na Avenida Olegário Maciel ,  encont ram-se 

vários bares e rest aurant es.  Além disso,  há 

ent ret eniment o t ambém na orla marít ima,  na 

lagoa e em vários clubes e parques da região.  

 

Ensino/ Cultura: Exist ent e,  com est abeleciment os de ensino de 

1º,  2º e 3º graus e polos de faculdades 

part iculares.  

Principais acessos: A Avenida do Pepê (cont inuação da Avenida 

Lúcio Cost a) e a Avenida Minist ro Ivan Lins 

(cont inuação da Avenida Armando Lombardi).  

A propriedade est á a,  aproximadament e,  3 

km do Barra Shopping  
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7.  CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

Ocupação: Alt a.  

Nível socioeconômico: Alt a.  

Uso predominante: Residencial  mult ifamil iar/ unifamil iar.  

Bairro: A Barra da Tij uca é uma área nobre do Rio de 

Janeiro.  Tem como bairros vizinhos 

It anhangá,  Camorim,  São Conrado,  

Jacarepaguá,  Recreio dos Bandeirant es,  

Curicica e Joá,  habit ados por população de 

classe média al t a carioca.   

At ualment e,  concent ra grande part e da rede 

de gast ronomia,  hot elaria e ent ret enimento 

da capit al  est adual,  apresent ando um rápido 

cresciment o em obras de inf raest rut ura para 

modernização do bairro,  inclusive com a 

ext ensão de met rô ao bairro at ravés da Linha 

4.   
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8.  DOCUMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 

MATRÍCULA 

Nº de registro: 276.723.  

Área do IMÓVEL 

RESIDENCIAL: Informação não obt ida.  

Área construída: Informação não obt ida.  

 

PLANTA 

Área privativa: 111,00 m² .  

ANÁLISE DOCUMENTAL  

Ut il izaremos a área privat iva do apart amento conforme a planta vist o que 

essa área é que melhor ref let e a real idade visual izada no local e as 

informações necessárias à aval iação.  
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ZONEAMENTO 

Lei: Lei nº 4.855,  de 09 de j unho de 2008.  

Zona: Zona Especial 5 (ZE 5).  

Subzona: A-1.  

Usos permitidos: Residencial e comercial.  

Coeficiente de 

aproveitamento: 1,75.  

Taxa de ocupação: 50%. 

Gabarito de altura: n/ d.  

  

Mapa de zoneamento 
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9.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  

Características 

construtivas: 

O edif ício Residencial  Paradiso é um 

empreendiment o do t ipo t radicional com 

apart ament os dist ribuídos em 4 blocos  

É at endido por uma complet a area lazer com 

piscina,  quadras de t ênis (de saibro),  de fut ebol,  

de vôlei e de basquet e,  churrasqueiras,  saunas 

secas e a vapor,  f i t ness cent er  (ginást ica),  sala de 

massagem,  home t heat er ,  salão gourmet ,  r iacho,  

bosque,  rest aurant e,  salão de fest as,  salão de 

j ogos,  parquinho infant i l ,  brinquedot eca e 

bibl iot eca infant i l .  Possui fácil  acesso ao met rô e 

ao BRT e oferece serviço de balsa at é a praia.  

 

Características da 

unidade: 

Apart ament o t ipo suít e dupla dividido em sala,  

duas suít es,  cozinha,  e 2 varandas  

 

Área privativa: 

111,00 m² .  

Principais 

acabamentos: 

 

 Áreas molhadas:  

o Pisos cerâmicos;  

o Paredes com azulej os e det alhes em 

past i lha;  

o Tet o rebaixado em gesso com pint ura 

sobre massa.  

 Sala e suít es:  

o Pisos cerâmicos na sala e laminado nas 

suít es;  

o Paredes com pint ura sobre massa;  

o Tet o rebaixado em gesso com pint ura 

sobre massa.  

  Varanda:  

o Pisos em pedra São Tomé 

impermeabil izados;  

o Paredes com pint ura sobre massa;  

o Tet o com forro de lambri de madeira na 

varanda f rontal  e beiral  com t elha 

cerâmica na lat eral .  

Conservação: A unidade encont ra-se em bom est ado de 

conservação.  
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9.  ANÁLISE DA PROPRIEDADE 

9.1.  LOCALIZAÇÃO 

O IMÓVEL RESIDENCIAL f ica local izado no t recho inicial  da Barra da Tij uca,  à 

pouca dist ância da Praia do Pepê (duas quadras),  com fácil  acesso pela 

Avenida das Américas,  Avenida Minist ro Ivan Lins,  Avenida Lúcio Cost a e 

out ras import ant es vias da região.   

9.2.  IMÓVEL 

O obj et o desse est udo é um apart ament o t ipo residencial  em condomínio 

com est rut ura de lazer e de elevado padrão,  incluído no geomercado da 

Barra da Tij uca.  

9.3.  POSIÇÃO PERANTE O MERCADO 

A propriedade est á sit uada na Barra da Tij uca,  com boa localização.  Fica em 

um dos pont os mais valorizados da Zona Oest e da Cidade do Rio de Janeiro,  

além de estar próxima à praia e à maior concent ração de shoppings cent ers 

e supermercados do município.  

Foram encont rados diversos element os amost rais semelhantes para a 

det erminação do valor j ust o do obj et o.  

O at ual panorama econômico do país result a em um moment o de mercado 

desaquecido e uma condição de demanda baixa.  

O momento de mercado encont ra-se recessivo,  com muit os element os em 

ofert a e pouca demanda,  result ando em baixa l iquidez para o imóvel 

avaliando.   

Espera-se uma melhora na economia de maneira geral,  e em part icular do 

mercado hoteleiro do Rio de Janeiro,  apont ando para uma perspect iva de 

reaqueciment o do mercado imobil iário da região.  
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10.  CONCLUSÃO

Foi aval iado o obj eto do present e Laudo,  sol icit ado pela CMDR,  na dat a-base de 1 de j unho de 2018.  De acordo com os procedimentos t écnicos empregados e 

após procedidas as indispensáveis di l igências,  os aval iadores concluíram IMÓVEL RESIDENCIAL local izado na Avenida Prefeit o Dulcídio Cardoso,  nº 424,  Bloco 2,  

Apart ament o 404,  Barra da Tij uca,  Cidade e Est ado do Rio do Janeiro,  o valor justo de R$ 1.036.000,00 (um milhão e t r int a e seis mil  reais) e pelo valor de 

liquidação forçada de R$914.000,00 (novecent os e quat orze mil  reais).  

O Laudo de Aval iação AP-00495/ 18-25 foi elaborado sob a forma de Laudo Digit al  (documento elet rônico em Port able Document  Format  — PDF),  com a 

cert if icação dos responsáveis t écnicos,  e impresso pela APSIS,  sendo compost o por 19 (dezenove) folhas digit adas de um lado e 04 (quat ro) anexos.  A APSIS,  

CREA/ RJ 1982200620 e CORECON/ RJ RF.02052,  empresa especial izada em avaliação de bens,  abaixo representada legalment e pelos seus diret ores,  coloca-se à 

disposição para quaisquer esclareciment os que,  porvent ura,  se façam necessários.  

 

Rio de Janeiro,  29 de j unho de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMILCAR DE CASTRO PAULO VITOR BLANCO DE OLIVEIRA 

Diret or Proj et os 
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11.  RELAÇÃO DE ANEXOS 

1.  CÁLCULOS AVALIATÓRIOS  

2.  FOTOS 

3.  DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

4.  GLOSSÁRIO 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 
Rua do Passeio,  nº 62,  6º Andar 
Cent ro,  CEP:  20021-280 
Tel. :  + 55 21 2212.6850 Fax:  + 55 21 2212.6851 

SÃO PAULO – SP 
Av.  Angél ica,  nº 2.503,  Conj .  101 
Consolação,  CEP:  01227-200 
Tel. :  + 55 11 4550.2701  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-25 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

CONSTRUÍDA TOTAL UNITÁRIO NOME TELEFONE

Avenida Pref. Dulcídio Cardoso, 
nº 424

Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 111,00 3455,67 Normal 2 Vagas 

1 Avenida Pref. Dulcídio Cardoso, nº 
424

Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 80,00 Oferta 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 1.090.000,00 R$ 13.625,00 Morada Mix  (21)3281-5494 

2 Avenida Pref. Dulcídio Cardoso, 
Condomínio Costa Blanca

Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 84,00 Oferta 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 800.000,00 R$ 9.523,81 Nova Época  (21)3559-6700 

3 Avenida Pref. Dulcídio Cardoso, 
Parque das Rosas

Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 86,00 Oferta 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 850.000,00 R$ 9.883,72 Franco Imóveis  (21)2767-5043 

4 Avenida Pref. Dulcídio Cardoso, nº 
304

Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 85,00 Oferta 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 930.000,00 R$ 10.941,18 Guilherne Hayer  (21)98148-1911 

5 Avenida Pref. Dulcídio Cardoso, nº 
444

Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 111,00 Oferta 3455,67 Superior 2 Vagas R$ 1.200.000,00 R$ 10.810,81 CITY View  (21)97639-2352 

6 Avenida Pref. Dulcídio Cardoso Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 97,00 Oferta 3455,67 Normal 2 Vagas R$ 1.150.000,00 R$ 11.855,67 Romulo  (21)2288-1016 
7 Avenida Pref. Dulcídio Cardoso, nº 

1350, Sol Marapendi
Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 101,00 Oferta 3228,36 Normal 2 Vagas R$ 1.090.000,00 R$ 10.792,08 Melo Imóveis  (21)99234-8175 

PADRÃO VAGASCIDADENº ENDEREÇO BAIRRO
PREÇO DO PEDIDO FONTE DE INFORMAÇÃO

UF
ÁREA

TIPO VR
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-25 ANEXO 1 - COMPARATIVO VENDA

VR PADRÃO OFERTA VR PADRÃO ÁREA

3455,67 100

1 3455,67 100 27,93% R$ 13.625,00 0,90 1,00 1,00 0,92 0,83 R$ 11.298,50

2 3455,67 100 24,32% R$ 9.523,81 0,90 1,00 1,00 0,93 0,84 R$ 7.994,52

3 3455,67 100 22,52% R$ 9.883,72 0,90 1,00 1,00 0,94 0,84 R$ 8.345,59

4 3455,67 100 23,42% R$ 10.941,18 0,90 1,00 1,00 0,94 0,84 R$ 9.211,50

5 3455,67 110 0,00% R$ 10.810,81 0,90 1,00 0,91 1,00 0,82 R$ 8.845,21

6 3455,67 100 12,61% R$ 11.855,67 0,90 1,00 1,00 0,97 0,87 R$ 10.316,46

7 3228,36 100 9,01% R$ 10.792,08 0,90 1,07 1,00 0,98 0,94 R$ 10.154,24

Número de dados 6 Limite inferior R$ 7.935,00 Limite inferior R$ 8.580,29
Graus de liberdade 5 Média amostral R$ 9.335,30 Média amostral R$ 9.335,30
"T" de Student 80% bicaudal 1,476 Limite superior R$ 10.735,59 Limite superior R$ 10.090,30
Valor máximo R$ 11.298,50
Valor mínimo R$ 7.994,52 AMPLITUDE DO INTERVALO DE CONFIANÇA 16,18%
Desvio padrão R$ 1.252,96 Valor unitário adotado R$ 9.335,30
Coeficiente de variação 13,42% Área 111,00

Valor crítico 1,73 RESULTADO Valor final R$ 1.036.217,91
dmax/s 1,57 permanece Na prática R$ 1.036.000,00
dmin/s 1,07 permanece

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

TESTE CHAUVENET

FATORES
FATOR TOTAL

VALOR 
HOMOGENEIZADO

CAMPO DE ARBÍTRIO INTERVALO DE CONFIANÇA

VALORES ADOTADOS

DIFERENÇA DE 
ÁREA

VALOR 
UNITÁRIO

Nº
ÍNDICES
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-25 ANEXO 1 - GRAUS VENDA

III II I

1 Caracterização do imóvel avaliando
Completa quanto a todos os fatores 

analisados
Completa quanto aos fatores utilizados 

no tratamento
Adoção de situação paradigma 2

2
Quantidade mínima de dados de 

mercado, efetivamente utilizados
12 5 3 2

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados, com foto e observações 
feitas pelo autor do laudo

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

analisados

Apresentação de informações relativas a 
todas as características dos dados 

correspondentes aos fatores utilizados
2

4
Intervalo admissível de ajuste para o 

conjunto de fatores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 2

8

 GRAU II 

GRAUS III II I

Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
Itens 2 e 4 no Grau III, e os demais no 

mínimo no Grau II
Itens 2 e 4 no mínimo no Grau II, e os 

demais no mínimo no Grau I
Todos no mínimo no Grau I

III II I

Amplitude do intervalo de confiança 
de 80% em torno da estimativa de 

tendência central
<=30 % <=40 % <=50 %

GRAU ATINGIDO:  GRAU III 

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU

PONTOS

GRAU ATINGIDO:

GRAU DE PRECISÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR FATORES

DESCRIÇÃO
GRAU

No caso de utilização de menos de cinco dados do mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com número menor de dados de mercado, a amostra
seja menos heterogênea. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-25 ANEXO 1 - RESUMO DE VALORES

 Prazo para comercialização 1,00 ano

 Taxa de desconto a VPL
(custo de oportunidade - tx. Selic) 

6,40%

Fator para liquidação forçada 0,94

Valor de liquidação forçada R$ 973.684,21

Na prática R$ 974.000,00

(novecentos e setenta e quatro mil reais)

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA

RESUMO DE VALORES

VALOR JUSTO

R$ 1.036.000,00

(um milhão e trinta e seis mil reais)
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-25 ANEXO 1 - T STUDENT

AMOSTRA T STUDENT

4 1,533

5 1,476

6 1,44

7 1,415

8 1,397

9 1,383

10 1,372

11 1,363

12 1,356

13 1,35

14 1,345

15 1,341

16 1,337

17 1,333

18 1,33

19 1,328

20 1,325

21 1,323

22 1,321

23 1,319

24 1,318

25 1,316

26 1,315

27 1,314

28 1,313

29 1,311

30 1,31

40 1,303

60 1,296

120 1,289

infinito 1,282
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-00495/18-25 ANEXO 1 - CHAUVENET

n d/s

5 1,65

6 1,73

7 1,80

8 1,86

9 1,92

10 1,96

12 2,03

14 2,10

16 2,16

18 2,20

20 2,24

22 2,28

24 2,31

26 2,35

30 2,39

40 2,50

50 2,58

100 2,80

200 3,02

500 3,29

5x10³ 3,89

5x104 4,42

5x105 4,89

5x106 5,33

5x107 5,73

CRITÉRIO DE CHAUVENET - 
d/s  CRÍTICA
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ABL 
área bruta locável. 

ABNT 
Associação Brasileira de                            
Normas Técnicas 

Abordagem da renda 
método de avaliação pela conversão a 
valor presente de benefícios econômicos 
esperados. 

Abordagem de ativos 
método de avaliação de empresas onde 
todos os ativos e passivos (incluindo os 
não contabilizados) têm seus valores ajus-
tados aos de mercado. Também conheci-
do como patrimônio líquido a mercado. 

Abordagem de mercado
método de avaliação no qual são adotados 
múltiplos comparativos derivados de preço 
de vendas de ativos similares. 

Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura (fundo de comércio ou 
goodwill)
benefícios econômicos futuros decorrentes 
de ativos não passíveis de serem individu-
almente identiicados nem separadamente 
reconhecidos. 

Amortização
alocação sistemática do valor amortizá-
vel de ativo ao longo de sua vida útil. 

Amostra
conjunto de dados de mercado repre-
sentativos de uma população. 

Aproveitamento eiciente
aquele recomendável e tecnicamente 
possível para o local, em uma data de 
referência, observada a tendência mer-
cadológica nas circunvizinhanças, entre 
os diversos usos permitidos pela legisla-
ção pertinente. 

Área equivalente de construção 
área construída sobre a qual é aplicada 
a equivalência de custo unitário de cons-
trução correspondente, de acordo com 
os postulados da ABNT.

Área homogeneizada
área útil, privativa ou construída com 
tratamentos matemáticos, para ins de 
avaliação, segundo critérios baseados 
no mercado imobiliário. 

Área privativa
área útil acrescida de elementos cons-
trutivos (tais como paredes, pilares etc.) 
e hall de elevadores (em casos particu-
lares).

-se que sejam usados por mais de um 
período contábil. 

Ativo intangível
ativo identiicável não monetário sem 
substância física. Tal ativo é identiicável 
quando: a) for separável, isto é, capaz 
de ser separado ou dividido da entida-
de e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, tanto individual-
mente quanto junto com contrato, ativo 
ou passivo relacionados; b) resulta de 
direitos contratuais ou outros direitos 
legais, quer esses direitos sejam transfe-
ríveis quer sejam separáveis da entidade 
ou de outros direitos e obrigações. 

Ativos não operacionais
aqueles não ligados diretamente às ativi-
dades de operação da empresa (podem 
ou não gerar receitas) e que podem ser 
alienados sem prejuízo do seu funciona-
mento. 

Ativos operacionais
bens fundamentais ao funcionamento da 
empresa. 

Ativo tangível
ativo de existência física como terreno, 
construção, máquina, equipamento, 
móvel e utensílio.

Avaliação
ato ou processo de determinar o valor 
de um ativo. 

Área total de construção
resultante do somatório da área real pri-
vativa e da área comum atribuídas a uma 
unidade autônoma, deinidas conforme a 
ABNT. 

Área útil
área real privativa subtraída a área ocu-
pada pelas paredes e outros elementos 
construtivos que impeçam ou diicultem 
sua utilização. 

Arrendamento mercantil inanceiro 
o que transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios vinculados à posse do 
ativo, o qual pode ou não ser futuramente 
transferido. O arrendamento que não for 
inanceiro é operacional.
 
Arrendamento mercantil 
operacional
o que não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à 
posse do ativo. O arrendamento que não 
for operacional é inanceiro.
 
Ativo
recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros 
para a entidade.
 
Ativo imobilizado
ativos tangíveis disponibilizados para uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, na locação por outros, investi-
mento, ou ins administrativos, esperando-
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BDI (Budget Difference Income) 
Benefícios e Despesas Indiretas. Percen-
tual que indica os benefícios e despesas 
indiretas incidentes sobre o custo direto da 
construção.
 
Bem
coisa que tem valor, suscetível de utiliza-
ção ou que pode ser objeto de direito, que 
integra um patrimônio. 

Benefícios econômicos 
benefícios tais como receitas, lucro líquido, 
luxo de caixa líquido etc. 

Beta
medida de risco sistemático de uma ação; 
tendência do preço de determinada ação 
a estar correlacionado com mudanças em 
determinado índice.  

Beta alavancado
valor de beta reletindo o endividamento 
na estrutura de capital. 

Campo de arbítrio
intervalo de variação no entorno do 
estimador pontual adotado na avaliação, 
dentro do qual se pode arbitrar o valor do 
bem desde que justiicado pela existência 
de características próprias não contempla-
das no modelo. 

CAPEX (Capital Expenditure)
investimento em ativo permanente. 

CAPM (Capital Asset Pricing 
Model)
modelo no qual o custo de capital para 
qualquer ação ou lote de ações equivale 
à taxa livre de risco acrescida de prê-
mio de risco proporcionado pelo risco 
sistemático da ação ou lote de ações 
em estudo. Geralmente utilizado para 
calcular o Custo de Capital Próprio ou 
Custo de Capital do Acionista. 

Capital investido
somatório de capital próprio e de 
terceiros investidos em uma empresa. 
O capital de terceiros geralmente está 
relacionado a dívidas com juros (curto e 
longo prazo) devendo ser especiicadas 
dentro do contexto da avaliação. 

Capitalização
conversão de um período simples de 
benefícios econômicos em valor. 

Códigos alocados
ordenação numeral (notas ou pesos) 
para diferenciar as características quali-
tativas dos imóveis. 

Combinação de negócios
união de entidades ou negócios separa-
dos produzindo demonstrações contá-
beis de uma única entidade que reporta. 
Operação ou outro evento por meio do 
qual um adquirente obtém o controle de 
um ou mais negócios, independente da 
forma jurídica da operação. 

Controlada
entidade, incluindo aquela sem perso-
nalidade jurídica, tal como uma asso-
ciação, controlada por outra entidade 
(conhecida como controladora).

Controladora
entidade que possui uma ou mais contro-
ladas. 

Controle
poder de direcionar a gestão estratégica 
política e administrativa de uma empresa. 

CPC
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Custo
total dos gastos diretos e indiretos neces-
sários à produção, manutenção ou aquisi-
ção de um bem em uma determinada data 
e situação. 

Custo de capital
taxa de retorno esperado requerida pelo 
mercado como atrativa de fundos para 
determinado investimento. 

Custo de reedição
custo de reprodução, descontada a depre-
ciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra. 

Custo de reprodução
gasto necessário para reproduzir um bem, 
sem considerar eventual depreciação. 

Custo de substituição
custo de reedição de um bem, com a mes-
ma função e características assemelhadas 
ao avaliando. 

Custo direto de produção
gastos com insumos, inclusive mão de 
obra, na produção de um bem. 

Custo indireto de produção
despesas administrativas e inanceiras, be-
nefícios e demais ônus e encargos neces-

sários à produção de um bem. 

CVM
Comissão de Valores Mobiliários. 

Dado de mercado
conjunto de informações coletadas no 
mercado relacionadas a um determina-
do bem.

Dano
prejuízo causado a outrem pela ocorrên-
cia de vícios, defeitos, sinistros e delitos, 
entre outros. 

Data-base
data especíica (dia, mês e ano) de apli-
cação do valor da avaliação.

Data de emissão
data de encerramento do laudo de 
avaliação, quando as conclusões da 
avaliação são transmitidas ao cliente.

DCF (Discounted Cash Flow)
luxo de caixa descontado.

D&A
Depreciação e Amortização. 

Depreciação
alocação sistemática do valor depreciá-
vel de ativo durante a sua vida útil. 

Desconto por falta de controle
valor ou percentual deduzido do valor 
pró-rata de 100% do valor de uma em-
presa, que relete a ausência de parte 
ou da totalidade de controle. 
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Desconto por falta de liquidez
valor ou percentual deduzido do valor pró-
-rata de 100% do valor de uma empresa, 
que relete a ausência de liquidez. 

Dívida líquida
caixa e equivalentes, posição líquida em 
derivativos, dívidas inanceiras de curto e 
longo prazo, dividendos a receber e a pa-
gar, recebíveis e contas a pagar relaciona-
das a debêntures, déicits de curto e longo 
prazo com fundos de pensão, provisões, 
outros créditos e obrigações com pessoas 
vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

Documentação de suporte
documentação levantada e fornecida pelo 
cliente na qual estão baseadas as premis-
sas do laudo. 

Drivers
direcionadores de valor ou variáveis-chave. 

EBIT (Earnings Before Interests           
and Taxes)
lucro antes de juros e impostos. 

EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)
lucros antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização.

Empreendimento
conjunto de bens capaz de produzir 
receitas por meio de comercialização ou 
exploração econômica. Pode ser: imobili-
ário (ex.: loteamento, prédios comerciais/

residenciais), de base imobiliária (ex.: 
hotel, shopping center, parques temáti-
cos), industrial ou rural.  

Empresa
entidade comercial, industrial, presta-
dora de serviços ou de investimento 
detentora de atividade econômica. 

Enterprise value
valor econômico da empresa. 

Equity value
valor econômico do patrimônio líquido. 

Estado de conservação
situação física de um bem em decorrên-
cia de sua manutenção.

Estrutura de capital
composição do capital investido de uma 
empresa entre capital próprio (patrimô-
nio) e capital de terceiros (endividamen-
to). 

Fator de comercialização
razão entre o valor de mercado de um 
bem e seu custo de reedição ou subs-
tituição, que pode ser maior ou menor 
que 1 (um). 

FCFF (Free Cash Flow to Firm)
luxo de caixa livre para a irma, ou luxo 
de caixa livre desalavancado. 

Fluxo de caixa
caixa gerado por um ativo, grupo de 
ativos ou empresa durante determinado 
período de tempo. Geralmente o termo 

é complementado por uma qualiicação 
referente ao contexto (operacional, não 
operacional etc.). 

Fluxo de caixa do capital investido
luxo gerado pela empresa a ser revertido 
aos inanciadores (juros e amortizações) e 
acionistas (dividendos) depois de consi-
derados custo e despesas operacionais e 
investimentos de capital.  

Fração ideal
percentual pertencente a cada um dos 
compradores (condôminos) no terreno e 
nas coisas comuns da ediicação. 

Free loat
percentual de ações em circulação sobre o 
capital total da empresa. 

Frente real
projeção horizontal da linha divisória do 
imóvel com a via de acesso. 

Gleba urbanizável
terreno passível de receber obras de 
infraestrutura urbana, visando ao seu 
aproveitamento eiciente, por meio de lote-
amento, desmembramento ou implantação 
de empreendimento.

Goodwill
ver Ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (fundo de comércio ou goodwill). 

Hipótese nula em um modelo de 
regressão
hipótese em que uma ou um conjunto 
de variáveis independentes envolvi-
das no modelo de regressão não é 
importante para explicar a variação do 
fenômeno em relação a um nível de 
signiicância pré-estabelecido. 

Homogeneização
tratamento dos preços observados, 
mediante à aplicação de transforma-
ções matemáticas que expressem, em 
termos relativos, as diferenças entre os 
atributos dos dados de mercado e os 
do bem avaliando. 

IAS (International Accounting 
Standard)
Normas Internacionais de Contabilida-
de.

IASB (International Accounting 
Standards Board)
Junta Internacional de Normas 
Contábeis.  

Idade aparente
idade estimada de um bem em função 
de suas características e estado de 
conservação no momento da vistoria. 
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IFRS (International Financial
Reporting Standard)
Normas Internacionais de Relatórios Finan-
ceiros, conjunto de pronunciamentos de 
contabilidade internacionais publicados e 
revisados pelo IASB. 

Imóvel
bem constituído de terreno e eventuais 
benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser 
classiicado como urbano ou rural, em fun-
ção da sua localização, uso ou vocação. 

Imóvel de referência
dado de mercado com características 
comparáveis às do imóvel avaliando. 

Impairment
ver Perdas por desvalorização 

Inferência estatística
parte da ciência estatística que permite 
extrair conclusões sobre a população a 
partir de amostra.  

Infraestrutura básica
equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário, abastecimento 
de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de acesso. 

Instalações
conjunto de materiais, sistemas, redes, 
equipamentos e serviços para apoio ope-
racional a uma máquina isolada, linha de 
produção ou unidade industrial, conforme 
grau de agregação.  

Múltiplo
valor de mercado de uma empresa, ação 
ou capital investido, dividido por uma me-
dida da empresa (EBITDA, receita, volume 
de clientes etc.). 

Normas Internacionais de 
Contabilidade 
normas e interpretações adotadas pela 
IASB. Elas englobam: Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros (IFRS); 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS); e interpretações desenvolvidas pelo 
Comitê de Interpretações das Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente 
de Interpretações (SIC). 

Padrão construtivo
qualidade das benfeitorias em função das 
especiicações dos projetos, de materiais, 
execução e mão de obra efetivamente 
utilizados na construção. 

Parecer técnico
relatório circunstanciado ou esclarecimen-
to técnico, emitido por um proissional 
capacitado e legalmente habilitado, sobre 
assunto de sua especiicidade. 

Passivo
obrigação presente que resulta de acon-
tecimentos passados, em que se espera 
que a liquidação desta resulte em aluxo 
de recursos da entidade que incorporam 
benefícios econômicos. 

Liquidação forçada 
condição relativa à hipótese de uma 
venda compulsória ou em prazo menor 
que a média de absorção pelo mercado. 

Liquidez
capacidade de rápida conversão de 
determinado ativo em dinheiro ou em 
pagamento de determinada dívida. 

Loteamento
subdivisão de gleba em lotes destinados 
a ediicações, com abertura de novas 
vias de circulação de logradouros públi-
cos ou prolongamento, modiicação ou 
ampliação das já existentes. 

Luvas
quantia paga pelo futuro inquilino para 
assinatura ou transferência do contrato 
de locação, a título de remuneração do 
ponto comercial. 

Metodologia de avaliação
uma ou mais abordagens utilizadas na 
elaboração de cálculos avaliatórios para 
a indicação de valor de um ativo.

Modelo de regressão
modelo utilizado para representar deter-
minado fenômeno, com base em uma 
amostra, considerando-se as diversas 
características inluenciantes. 

Patrimônio líquido a mercado
ver Abordagem de ativos. 

Perdas por desvalorização 
(impairment)
valor contábil do ativo que excede, no 
caso de estoques, seu preço de venda 
menos o custo para completá-lo e des-
pesa de vendê-lo; ou, no caso de outros 
ativos, seu valor justo menos a despesa 
para a venda. 

Perícia
atividade técnica realizada por prois-
sional com qualiicação especíica para 
averiguar e esclarecer fatos, veriicar o 
estado de um bem, apurar as causas 
que motivaram determinado evento, 
avaliar bens, seus custos, frutos ou 
direitos. 

Pesquisa de mercado
conjunto de atividades de identiicação, 
investigação, coleta, seleção, proces-
samento, análise e interpretação de 
resultados sobre dados de mercado. 

Planta de valores
representação gráica ou listagem dos 
valores genéricos de metro quadrado 
de terreno ou do imóvel em uma mesma 
data. 

Ponto comercial
bem intangível que agrega valor ao 
imóvel comercial, decorrente de sua 
localização e expectativa de exploração 
comercial. 

Ponto inluenciante
ponto atípico que, quando retirado da 
amostra, altera signiicativamente os pa-
râmetros estimados ou a estrutura linear 
do modelo.
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População
totalidade de dados de mercado do seg-
mento que se pretende analisar. 

Preço
quantia pela qual se efetua uma transa-
ção envolvendo um bem, um fruto ou um 
direito sobre ele. 

Prêmio de controle
valor ou percentual de um valor pró-rata 
de lote de ações controladoras sobre o 
valor pró-rata de ações sem controle, que 
reletem o poder do controle. 

Profundidade equivalente
resultado numérico da divisão da área de 
um lote pela sua frente projetada principal. 
 
Propriedade para investimento
imóvel (terreno, construção ou parte de 
construção, ou ambos) mantido pelo 
proprietário ou arrendatário sob arren-
damento, tanto para receber pagamento 
de aluguel quanto para valorização de 
capital, ou ambos, que não seja para: uso 
na produção ou fornecimento de bens ou 
serviços, como também para ins adminis-
trativos. 

Rd (Custo da Dívida)
medida do valor pago pelo capital pro-
vindo de terceiros, sob a forma de em-
préstimos, inanciamentos, captações no 
mercado, entre outros. 

Testada
medida da frente de um imóvel.

Tratamento de dados
aplicação de operações que expressem, 
em termos relativos, as diferenças de atri-
butos entre os dados de mercado e os do 
bem avaliando. 

Unidade geradora de caixa
menor grupo de ativos identiicáveis ge-
rador de entradas de caixa que são, em 
grande parte, independentes de entradas 
geradas por outros ativos ou grupos de 
ativos.

Valor atual
valor de reposição por novo depreciado 
em função do estado físico em que se 
encontra o bem. 

Valor contábil
valor em que um ativo ou passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial. 

Valor da perpetuidade
valor ao inal do período projetivo a ser 
adicionado no luxo de caixa. 

Valor de dano elétrico
estimativa do custo do reparo ou reposi-
ção de peças, quando ocorre um dano 
elétrico no bem. Os valores são tabelados 
em percentuais do Valor de Reposição e 
foram calculados através de estudos dos 

Re (Custo de Capital Próprio)
retorno requerido pelo acionista pelo 
capital investido. 

Risco do negócio
grau de incerteza de realização de 
retornos futuros esperados do negócio, 
resultantes de fatores que não alavanca-
gem inanceira. 

Seguro
transferência de risco garantida por 
contrato, pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante cobrança de prêmio, 
a indenizar a outra pela ocorrência de 
sinistro coberto pela apólice. 

Sinistro
evento que causa perda inanceira. 

Taxa de capitalização
qualquer divisor usado para a conversão 
de benefícios econômicos em valor em 
um período simples. 

Taxa de desconto
qualquer divisor usado para a conversão 
de um luxo de benefícios econômicos 
futuros em valor presente. 

Taxa interna de retorno
taxa de desconto onde o valor presente 
do luxo de caixa futuro é equivalente ao 
custo do investimento. 

manuais dos equipamentos e da expe-
riência em manutenção corretiva dos 
técnicos da Apsis. 

Valor de investimento
valor para um investidor em particular, 
baseado em interesses particulares no 
bem em análise. No caso de avalia-
ção de negócios, este valor pode ser 
analisado por diferentes situações, tais 
como sinergia com demais empresas 
de um investidor, percepções de risco, 
desempenhos futuros e planejamentos 
tributários. 

Valor de liquidação 
valor de um bem colocado à venda no 
mercado fora do processo normal, ou 
seja, aquele que se apuraria caso o bem 
fosse colocado à venda separadamente, 
levando-se em consideração os custos 
envolvidos e o desconto necessário 
para uma venda em um prazo reduzido. 

Valor de reposição por novo
valor baseado no que o bem custa-
ria (geralmente em relação a preços 
correntes de mercado) para ser reposto 
ou substituído por outro novo, igual ou 
similar. 

Valor de seguro
valor pelo qual uma companhia de se-
guros assume os riscos e não se aplica 
ao terreno e às fundações, exceto em 
casos especiais. 

Valor de sucata
valor de mercado dos materiais rea-
proveitáveis de um bem, na condição 
de desativação, sem que estes sejam 
utilizados para ins produtivos. 
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Valor depreciável
custo do ativo, ou outra quantia substituta 
do custo (nas demonstrações contábeis), 
menos o seu valor residual.

Valor em risco
valor representativo da parcela do bem 
que se deseja segurar e que pode corres-
ponder ao valor máximo segurável. 

Valor em uso
valor de um bem em condições de ope-
ração no estado atual, como uma parte 
integrante útil de uma indústria, incluídas, 
quando pertinentes, as despesas de 
projeto, embalagem, impostos, fretes e 
montagem. 

Valor (justo) de mercado
valor pelo qual um ativo pode ser trocado 
de propriedade entre um potencial ven-
dedor e um potencial comprador, quando 
ambas as partes têm conhecimento razo-
ável dos fatos relevantes e nenhuma está 
sob pressão de fazê-lo. 

Valor justo menos despesa para 
vender
valor que pode ser obtido com a venda de 
ativo ou unidade geradora de caixa menos 
as despesas da venda, em uma transação 
entre partes conhecedoras, dispostas a tal 
e isentas de interesse. 

Valor máximo de seguro
valor máximo do bem pelo qual é reco-
mendável que seja segurado. Este critério 
estabelece que o bem com depreciação 
maior que 50% deverá ter o Valor Máximo 
de Seguro igual a duas vezes o Valor Atu-
al; e aquele com depreciação menor que 
50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro 
igual ao Valor de Reposição.

Valor presente
estimativa do valor presente desconta-
do de luxos de caixa líquidos no curso 
normal dos negócios. 

Valor recuperável
valor justo mais alto de ativo (ou unida-
de geradora de caixa) menos as despe-
sas de venda comparado com seu valor 
em uso. 

Valor residual
valor do bem novo ou usado projetado 
para uma data, limitada àquela em que 
o mesmo se torna sucata, considerando 
estar em operação durante o período.

Valor residual de ativo
valor estimado que a entidade obteria 
no presente com a alienação do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas 
desta, se o ativo já estivesse com a 
idade e condição esperadas no im de 
sua vida útil. 

Variáveis independentes
variáveis que dão conteúdo lógico à 
formação do valor do imóvel, objeto da 
avaliação. 

Variáveis qualitativas
variáveis que não podem ser medidas 
ou contadas, apenas ordenadas ou 
hierarquizadas, de acordo com atributos 
inerentes ao bem (por exemplo, padrão 
construtivo, estado de conservação e 
qualidade do solo).

Variáveis quantitativas
variáveis que podem ser medidas ou 
contadas (por exemplo, área privativa, 
número de quartos e vagas de gara-
gem).  

Variáveis-chave
variáveis que, a priori e tradicionalmente, 
são importantes para a formação do valor 
do imóvel. 

Variável dependente
variável que se pretende explicar pelas 
independentes. 

Variável dicotômica
variável que assume apenas dois valores. 

Vício
anomalia que afeta o desempenho de 
produtos e serviços, ou os torna inadequa-
dos aos ins a que se destinam, causando 
transtorno ou prejuízo material ao consu-
midor. 

Vida remanescente
vida útil que resta a um bem. 

Vida útil econômica
período no qual se espera que um ativo 
esteja disponível para uso, ou o número de 
unidades de produção ou similares que se 
espera obter do ativo pela entidade. 

Vistoria
constatação local de fatos, mediante 
observações criteriosas em um bem e nos 
elementos e condições que o constituem 
ou o inluenciam. 

Vocação do imóvel
uso economicamente mais adequado de 
determinado imóvel em função das carac-
terísticas próprias e do entorno, respeita-
das as limitações legais. 

WACC (Weighted  Average Cost 
of Capital)
modelo no qual o custo de capital é 
determinado pela média ponderada do 
valor de mercado dos componentes 
da estrutura de capital (próprio e de 
terceiros).
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