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Referência: Laudo de Avaliação de um hotel localizado no Rio de Janeiro – RJ. 

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 1996 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ. 

 

De acordo com a proposta nº 6005/2018, assinada em 02 de julho de 2018, a Colliers vistoriou 

o imóvel mencionado acima, na data de 13 de julho de 2018, vistoria essa realizada pelo arquiteto 

Rafael Spring Varella, e realizou uma análise do imóvel a fim de estimar seus valores de mercado 

para venda, valor de liquidação forçada e o valor da operação hoteleira.  

Com base nas análises realizadas, a Colliers apresenta suas conclusões consubstanciadas 

neste Laudo de Avaliação. 

Na hipótese de ocorrer dúvidas sobre a avaliação e/ou metodologia, a Colliers está à disposição 

para os esclarecimentos que se fizerem necessários.  
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Rio de Janeiro – RJ 

Solicitante TMJ Capital Gestora de Recursos e BRIDGE Administradora 
de Recursos Ltda. 

Finalidade e Uso pretendido Valor de Mercado para Venda e Valor de Liquidação Forçada 
para fins de garantia e o valor da operação hoteleira. 

Data de Referência Julho de 2018 

Endereço Avenida Lúcio Costa, 1996 – Barra da Tijuca 

Município Rio de Janeiro – RJ 

Área de Terreno 2.170,00 m², (de acordo com a Cópia da notificação de 
pagamento do IPTU, exercício de 2018, fornecida pelas 
Clientes ) 

Tipologia do Imóvel 
Empreendimento hoteleiro, com salas de exposição, 
administração, estacionamento e área de lazer. 

Idade 2 anos (idade estimada) 

Área Construída 
15.204,00 m² (de acordo com a Cópia da notificação de 
pagamento do IPTU, exercício de 2018, fornecida pelas 
Clientes ) 

Estado de Conservação Nova (A)  

Metodologia (s) Método Evolutivo 

Valor de Mercado para 
Venda 

R$ 108.400.000,00 
(Cento e oito milhões e quatrocentos mil reais) 

Valor de Liquidação 
Forçada 

R$ 70.500.000,00 
(Setenta milhões e quinhentos mil reais) 

Valor da Operação Hoteleira 
R$ 9.740.000,00 
(Nove milhões, setecentos e quarenta mil reais) 
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2. TERMOS DA CONTRATAÇÃO 

De acordo com a proposta nº 6005/2018, assinada em 02 de julho de 2018, a Colliers 

International do Brasil (“Colliers”) realizou a avaliação do imóvel situado na Avenida Lúcio Costa, 

1996 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, para a data-base de julho de 2018 para a TMJ 

Capital Gestora de Recursos e BRIDGE Administradora de Recursos Ltda., doravantes 

chamadas de “Clientes”. 

A Colliers entendeu que as Clientes necessitavam de uma avaliação com a estimativa dos 

valores de mercado para venda, de liquidação forçada e do valor da operação hoteleira do 

referido imóvel localizado em Rio de Janeiro - RJ, para estruturação de operação de garantia, de 

acordo com o escopo estabelecido na supramencionada proposta aceita, com a análise dos 

documentos solicitados (expostos nos anexos deste laudo) às Clientes e recebidos pela Colliers, 

entrevistas com as Clientes, visita técnica ao imóvel e à região onde se localiza o imóvel, 

pesquisas e entrevistas com participantes do mercado e de órgãos públicos, realização de 

cálculos e elaboração deste relatório contendo toda a informação verificada e os cálculos 

realizados. 

As Clientes solicitaram à Colliers a estimativa dos valores de mercado para venda e valor de 

liquidação forçada. Portanto este documento foi preparado para auxiliar as Clientes no processo 

de uso interno, considerando as práticas e padrões profissionais aplicáveis de acordo com a 

Norma Brasileira de Avaliações NBR 14.653 da ABNT – Associação Brasileira e Normas 

Técnicas, em todas as suas partes, além dos padrões de conduta e ética profissionais 

estabelecidos no Red Book em sua edição 2014 editada pelo Royal Institution of Chartered 

Surveyors (“RICS”) e nas normas do International Valuation Standards Council (“IVSC”), nos 

seus pronunciamentos 101 – Scope of Work, 102 – Implementation e 103 – Reporting. 

As bases de valores adotadas foram as de Valor de Mercado para venda e Valor de Liquidação 

Forçada, definidos pelo Red Book como: 

Valor de mercado  

O valor estimado pelo qual um ativo ou passivo devem ser negociados na data da avaliação 

entre um comprador e um vendedor dispostos, em uma transação normal de mercado, depois 

de um tempo de marketing adequado e em que as partes atuaram de forma esclarecida, com 

prudência e sem compulsão. 

Valor de liquidação forçada 

O preço à vista que um bem poderá alcançar se exposto a uma venda imediata em um mercado 

aberto, com o comprador e o vendedor, ambos tendo pleno conhecimento de todos os usos e 
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utilidades do bem transacionado, estando o vendedor compelido a vender e o estando o 

comprador não compelido a comprar.  

Este laudo de avaliação reflete premissas amplamente utilizadas por participantes do mercado, 

elencando sempre aqueles que são relevantes na sua área de atuação e em sua região 

geográfica, assumindo-se que são independentes, especialistas e que possuem bom 

conhecimento sobre o mercado. 

As Clientes, quando do recebimento do Relatório, reconhecem que conduzirão suas próprias 

análises e tomarão a suas decisões, quanto a prosseguir ou não com a transação de forma 

independente, não imputando responsabilidade à Colliers. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

3.1 ASPECTOS DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 1996 – Barra da Tijuca 

Cidade – Estado: Rio de Janeiro – RJ 

Densidade de Ocupação: Média 

Padrão Econômico: Alto 

Categoria de Uso Predominante: Residencial 

Acessibilidade: Boa 

Principais vias de Acesso da 
região: 

Avenida das Américas, Avenida Ayrton Senna, Avenida 
Ministro Ivan Lins, Linha Amarela e Avenida Salvador 
Allende 

Transporte Público: Linhas de ônibus municipais na Avenida América 

 

   

FIGURA 1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO – FONTE: SITE BING MAPS 
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FIGURA 2 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO – FONTE: SITE BING MAPS 

 

 

    

FIGURA 3 – VISTA AÉREA DA REGIÃO – FONTE: GOOGLE EARTH 
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3.2 DESCRIÇÃO DO ENTORNO 

Resumidamente, o entorno possui as seguintes características: 

Ocupação da Região: Heterogênea 

Ocupação Industrial: Inexistente 

Ocupação Comercial: Expressiva de médio e alto padrão 

Ocupação Residencial: Expressiva de padrão alto 

Distância do Centro: 26 km 

Melhoramentos Públicos: Rede de Água; Rede de Esgoto Sanitário; Rede de 
Esgotamento de Águas Pluviais; Rede de Gás 
Canalizado; Rede de Telefonia; Rede de Cabeamento 
para Comunicação e Transmissão de Dados; Rede de 
Energia Elétrica; Iluminação Pública; Pavimentação; 
Guias e Sarjetas; Coleta de Lixo 

Atividades existentes em um raio 
de 500m: 

Lojas de médio e grande porte; Restaurantes, 
Agências Bancárias e Farmácia. 

Pontos de Destaque: Lagoa de Marapendi, Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa 
da Tijuca, Parque Olímpico, Aeródromo de 
Jacarepaguá, Praça do Ó e Praça do Pomar. 

 

3.3 ZONEAMENTO 

De acordo com o Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, o imóvel está localizado na 

Macrozona de Ocupação Controlada, dentro da Zona Especial 5, Subzona a-1. 

Para a atividade Hoteleira realizada no local, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

regulamenta que as edificações devem atender aos critérios indicados abaixo: 

 Área de terreno = Lote mínimo de 2.000,00 m² 

 Gabarito = mínimo de 8 pavimentos e máximo de 15 pavimentos 

 Índice de Aproveitamento Máximo = 4,00 vezes a área de terreno 

 Taxa de Ocupação = 50% da área de terreno 
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FIGURA 4 – MAPA DE ZONEAMENTO – FONTE – PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

4.1 DESCRIÇÃO DO TERRENO 

O terreno sobre o qual está erigida a construção possui as seguintes características: 

Frente:  
69,70 m para a Rua Professor Coutinho Frois, segundo 
documentação fornecida pelas Clientes. 

Configuração: Polígono irregular 

Dimensão: 
2.170,00 m², (de acordo com a Cópia da notificação de 
pagamento do IPTU, exercício de 2018, fornecida pelas Clientes) 

Infraestrutura: 
O terreno recebe os serviços de infraestrutura básica citados no 
item 3.2 Melhoramentos Públicos 

Aproveitamento: 
Sobre o terreno encontra-se construída um empreendimento 
hoteleiro, que atinge o potencial construtivo máximo permitido 
pelo zoneamento vigente. 

Acesso: 
Avenida das Américas, Avenida Ayrton Senna, Avenida Ministro 
Ivan Lins, Linha Amarela e Avenida Salvador Allende. 

Topografia: Plana 

 

 

FIGURA 5 – LIMITE APROXIMADO DO TERRENO – FONTE: GOOGLE EARTH  
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4.2 CONSTRUÇÕES 

As principais características da construção estão descritas abaixo:  

Tipologia do Imóvel: 
Empreendimento hoteleiro, com salas de exposição, 
administração, estacionamento e área de lazer. 

Idade: 2 anos (idade estimada) 

Área Construída: 
15.204,00 m² (de acordo com a Cópia da notificação de 
pagamento do IPTU, exercício de 2018, fornecida pelas Clientes) 

Estrutura: Concreto armado 

Fachada Alvenaria com pintura e pele de vidro 

Piso: Mármore nos quartos e áreas sociais, carpete e cerâmica. 

Paredes: Alvenaria com pintura a látex, cerâmica e mármore 

Cobertura Laje impermeabilizada com manta asfáltica e gesso 

Estado de Conservação: Novo (A) 
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5. DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

O cenário econômico recente foi de aceleração dos indicadores de inflação que corroeram parte 

do crescimento real da massa salarial, da ligeira elevação do endividamento das famílias, 

encarecimento do crédito, aumento do nível de desemprego e a desvalorização do real frente ao 

dólar. O mercado imobiliário não ficou alheio à conjuntura econômica e também foi afetado pelo 

cenário negativo, com impacto nos preços praticados e na liquidez dos ativos.  

A região onde se encontra o imóvel naturalmente acompanha o comportamento verificado em 

outras praças onde, há poucos anos atrás, observou-se um crescimento intenso com valores de 

imóveis que aumentavam substancialmente em um curto intervalo de tempo. 

Contudo, atualmente, após as altas verificadas nos últimos anos, percebeu-se um 

comportamento mais conservador, com um arrefecimento de valores e um cenário de maior 

estabilidade, ocasionando assim um reequilíbrio no mercado em todos os sentidos. 

O mercado de imóveis comerciais para venda, hoje, é caracterizado por uma maior 

disponibilidade de ofertas, com redução dos valores pedidos, em que os proprietários dos 

imóveis precisam de uma maior flexibilidade para realizar negociações. 

O MERCADO DO RIO DE JANEIRO 

Quanto ao mercado do Rio de Janeiro, se encontra em forte recessão econômica, retração nas 

atividades da indústria do petróleo, queda da arrecadação e déficit previdenciário. Diante deste 

cenário, o governo aprovou medidas de austeridade fiscal, mas ainda assim, o orçamento prevê 

um déficit em relação a 2017. 

A falta de recursos está comprometendo a prestação de serviços básicos à população. A 

segurança pública apresenta problemas, criminalidade cresceu em altos níveis. O turismo 

também enfrenta dificuldades. Em julho de 2017, temporada de férias, a taxa de ocupação dos 

hotéis ficou em apenas 40%, segundo a ABIH, associação das empresas do setor. 

A localização do terreno, de fato é um grande apelo comercial, tanto pela grande variedade de 

tipologias e pelo alto aproveitamento permitidos pelo zoneamento, quanto por se localizar de 

frente à praia.  

Observando a oferta de áreas na região encontram-se terrenos com dimensões entre 1.332,00m² 

e 525.00 m² e valores ofertados que variam de R$ 10.476,19/m² a R$ 20.000,00/m², variação 

esta ligada a localização, tamanho, topografia e zoneamento do terreno. 

Em relação à liquidez do imóvel, sua boa infraestrutura urbana, sua localização, próxima às 

principais regiões de comércio da Barra da Tijuca e a tipologia de construção favorecem à 

operação hoteleira.  
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Entretanto, devido ao atual cenário econômico do País, que não estimula investimentos, e a atual 

fase em que se encontra entende-se que sua absorção pelo mercado ocorra em um cenário de 

liquidez médio-baixo. 

Pode-se estabelecer a seguinte relação entre o imóvel e a situação do mercado atual: 

Cenário de Liquidez:  Médio-Baixo 

Quantidade de ofertas de bens similares:  Média 

Prazo de absorção para venda: 24 meses 

Público-alvo:  
Operadores de hotéis e investidores de 

grande porte. 
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6. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL  

6.1 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

A metodologia básica aplicada no trabalho fundamenta-se na NBR-14653 - Norma Brasileira para 

Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em suas partes 1: 

Procedimentos Gerais e 2: Imóveis Urbanos. 

Foi utilizada também a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos – versão 2011, publicada pelo 

IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, Departamento de São Paulo. 

Foram observados os padrões de conduta e ética profissionais estabelecidos no Red Book em 

sua edição 2014 editada pelo Royal Institution of Chartered Surveyors (“RICS”) e nas normas do 

International Valuation Standards Council (“IVSC”), nos seus pronunciamentos 101 – Scope of 

Work, 102 – Implementation e 103 – Reporting. 

 

6.2 METODOLOGIA 

Tendo em vista as características específicas das construções e da região, na qual não seria 

possível coletar elementos comparativos para o imóvel avaliando em número suficiente, para a 

estimativa do valor de venda foi adotado o Método Evolutivo. 

Através desse método o valor da propriedade é definido pelo somatório de seus componentes 

(terreno e construção mais fator de comercialização). 

Nesta avaliação, foi considerado apenas o imóvel, sem as instalações e mobiliário existentes e 

necessários para a operação hoteleira. 

 

6.3 VALOR DE TERRENO 

Para a estimativa dos valores dos terrenos foi aplicado o Método Comparativo Direto de Dados 

de Mercado, mediante o qual o valor do terreno é obtido pela comparação direta com outros 

terrenos semelhantes situados na mesma região geoeconômica. 

 

6.3.1 ELEMENTOS COMPARATIVOS DE TERRENO 

Foram realizadas pesquisas na região onde está implantado o imóvel em análise, com a 

finalidade de investigar terrenos disponíveis para venda. 

O campo amostral utilizado para estimativa do valor do imóvel é composto por 7 (sete) elementos 

comparativos que podem ser observados no Anexo 2 – Elementos Comparativos. 
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Os imóveis pesquisados apresentam diferentes características como localização e área, que 

impossibilitam uma comparação direta apenas de seus preços unitários, motivo pelo qual foi 

empregado o Tratamento por Fatores para a estimativa do valor unitário. 

 

6.3.2 TRATAMENTO POR FATORES 

No presente trabalho foram utilizados os seguintes fatores de homogeneização: 

Fator de Fonte 

Com a finalidade de isolar a eventual existência da elasticidade das ofertas, os preços unitários 

pedidos nos elementos comparativos relativos a ofertas foram abatidos em 15%, para posterior 

consideração dos dados nos cálculos estatísticos. 

Fator de Transposição 

Para a transposição de valores do local onde se encontram os elementos comparativos para o 

local de referência, eleito como o de situação do imóvel, foram utilizados índices determinados e 

aferidos no local. 

Os índices utilizados foram baseados na seguinte escala de valores: 

I. Equipamentos Urbanos 

 

Variáveis Sim No 

Trafegabilidade 20 0 

Luz Domiciliar 13 0 

Rede de Água 11 0 

Luz Pública 7 0 

Guias e Sarjetas 5 0 

Rede de Esgoto 4 0 

Telefonia 2 0 

Gás 1 0 
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Pavimentação 
Distância ao Transporte 

Coletivo 
Largura da Via 

Asfalto: 17 Até 100m: 15 Praças: 5 

Paralelepípedo: 16 De 100 a 300m: 10 Acima de 20m: 5 

Cascalho ou 
Pedra: 

8 De 300 a 500m: 5 De 10 a 20m: 3 

Terra: 5 Acima de 500m: 0 Até 10m: 1 

 

II. Características da Região 

Densidade de 
Ocupação 

Nível Econômico Fator Comercial 

De 100% a 70%: 1,00 

Classe Alta: 1,50 a 2,00 Alto: 1,00 

Classe Médio-Alta: 1,25 a 1,50 Médio-Alto: 0,95 

De 70% a 40%: 0,95 Classe Média 1,00 a 1,25 Médio: 0,90 

Abaixo de 40%: 0,90 

Classe Médio-Baixa: 0,85 a 1,00 Médio-Baixo: 0,85 

Classe Baixa: 0,70 a 0,85 Baixo: 0,80 

 

Os Índices de Local correspondentes ao imóvel avaliado e aos comparativos foram calculados 

pela soma dos pontos relacionados a cada atributo das tabelas do Grupo I – Equipamentos 

Urbanos multiplicada pelos fatores constantes na tabela do Grupo II – Características da Região. 

Como o fator transposição refere-se à variação do preço dos imóveis em função da localização, 

foi considerado de acordo com a seguinte fórmula: 

Ftransp = 1 + ((ILAVA – ILCOMP) / ILCOMP))  

Onde: 

Ftransp : Fator Transposição 

ILAVA: Índice de Local correspondente ao Imóvel Avaliando 

ILCOMP: Índice de Local correspondente ao Elemento Comparativo 
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Fator Área 

Para homogeneização dos elementos comparativos no que se refere à área que apresentam foi 

utilizado o fator de área em conformidade com as prescrições do “Curso Básico de Engenharia 

Legal e de Avaliações”, de autoria de Sérgio Antônio Abunahman, publicado pela Editora Pini: 

Fa = (área do elemento pesquisado)1/4 => quando a diferença for inferior a 30% 

            (Área do avaliando)  

ou, 

 

Fa = (área do elemento pesquisado)1/8 => quando a diferença for superior a 30% 

             (Área do avaliando) 

 

6.3.3 SITUAÇÃO PARADIGMA 

A situação paradigma que possibilitou a homogeneização dos valores é a seguinte:  

  

 

6.3.4 VALOR UNITÁRIO DE TERRENO 

Homogeneizados os elementos que compõem o campo amostral através de fatores de fonte, 

localização e área, conforme Anexo 3 – Tratamento por Fatores obteve-se o seguinte valor 

unitário básico: 

. Valor Unitário de Venda: R$ 16.654,03 /m² 

 

6.3.5 VALOR DE TERRENO 

Multiplicando o valor unitário pela área de terreno, obtém-se o seguinte resultado: 

Valor do Terreno:  Valor Unitário de Venda x Área do terreno 

Valor do Terreno:  R$ 16.654,03/m² x 2.170,00 m² 

Valor do Terreno: R$ 36.139.245,10 

 

Em números redondos: 

VALOR DO TERRENO = R$ 36.100.000,00 

  

Área de Terreno: 2.170,00 m²

Índice de Local: 148,50

SITUAÇÃO PARADIGMA
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6.4 AVALIAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 

6.4.1 METODOLOGIA 

Para estimativa do valor das construções foi aplicado o Método da Quantificação do Custo que 

identifica o valor do bem ou de suas partes constituintes por meio de orçamentos sintéticos ou 

analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. 

 

6.4.2 ÁREA EQUIVALENTE DE CONSTRUÇÃO 

Para cálculo do custo de construção, é preciso adequar os custos dos diferentes ambientes, 

através do conceito de área equivalente e a utilização de um único custo unitário de construção, 

conforme preconizado pela NBR 12.721. 

Para esta adequação de custos, foi utilizado como recurso o documento: “Valores de Edificações 

de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP - Versão 2017”, concebido a partir de estudos anteriores 

realizados pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos MM. Juízes de 

Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, resumido na tabela a seguir: 

Grupo Padrão 
Valor 

Mínimo 
Valor 
Médio 

Valor 
Máximo 

Escritório  

Econômico 0,600 0,780 0,960 

Simples com 
elevador 

1,200 1,410 1,620 

Médio com 
elevador 

1,632 1,836 2,040 

Superior com 
elevador 

2,052 2,286 2,520 

Fino 2,532 3,066 3,600 

Luxo Acima de 3,61 

Fonte: Valores de Edificações de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP - Versão 2017 

O padrão construtivo de referência adotado foi: 3,066 (Escritório - Padrão Fino - Médio). 

Portanto, os pesos das edificações considerados a seguir foram obtidos pela razão entre os 

coeficientes de padrão construtivo de cada edificação e da edificação de referência. 

  

 

Item (Edificação) Área
Padrão 

Construtivo

Peso de 

Equivalência
Área Equivalente

Hotel 15.204,00 m² 3,066 1,000 15.204,00

TOTAL 15.204,00 m² 15.204,00
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6.4.3 CUSTO UNITÁRIO DE CONSTRUÇÃO 

O Custo Unitário de Construção foi obtido a partir do levantamento de mercado efetuado pela 

Editora Pini publicado na Revista Guia da Construção, que apresenta um custo unitário básico 

de construção para diversos tipos e imóvel de diferentes padrões construtivos, referidos a uma 

determinada data-base.  

Para os cálculos, o custo foi atualizado para a data de referência do presente estudo de valor e 

foram considerados também alguns custos adicionais, não computados na formação do custo 

unitário levantado pela PINI, conforme tabela abaixo: 

 

 

6.4.4 FATOR DE DEPRECIAÇÃO 

Conforme preconizações do estudo supramencionado o critério especificado para a 

transformação do estado de conservação de todos os elementos é uma adequação do método 

Ross/Heidecke que leva em conta o obsoletismo, o tipo de construção e acabamento, bem como 

o estado de conservação da edificação, na avaliação de seu valor de venda. 

O Fator de Adequação ao Obsoletismo e ao Estado de Conservação (FOC) é determinado pela 

expressão: 

FOC = R + K x (1-R) 

Onde: 

R = coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal. 

K = coeficiente de Ross/Heideck 

ESTIMATIVA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO GLOBAL

Índice Utilizado: Prédio com Elevador - Padrão Fino

 R$ 1.842,49 /m²

Data do Índice: dez-17

Data de Referência : jul-18

Atualização 1,00%

Índice Ajustado: R$ 1.860,91 /m²

Fundações Especiais R$ 186,09/m²

Elevadores R$ 93,05/m²

Acabamentos Especiais R$ 372,18/m²

Projeto R$ 93,05/m²

Instalações Especiais R$ 372,18/m²

Dificuldade de Obra R$ 93,05/m²

Ar Condicionado R$ 558,27/m²

Total R$ 3.628,78/m²

BDI: 25% R$ 1.209,59/m²

Custo Unitário de Construção R$ 4.838,37/m²

Ʃ de Custos Adicionais sobre o Índice
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O fator de depreciação física k é obtido através de uma tabela de dupla entrada, na qual se 

encontra, nas linhas, a relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação 

e a vida referencial relativa ao padrão dessa construção. Nas colunas, utiliza-se a letra 

correspondente ao estado de conservação da edificação, fixado segundo as faixas especificadas. 

Grupo  Padrão 
Vida Útil 
(Anos) 

Valor 
Residual 

(R) 

Escritório com 
elevador 

Econômico 70 0,20 

Simples 70 0,20 

Médio  60 0,20 

Superior 60 0,20 

 Fino 60 0,20 

 Luxo 60 0,20 

Fonte: Valores de Edificações de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP - Versão 2002 

Referência Estado da Edificação Depreciação 

A Novo  0% 

B Entre Novo e Regular 0,32% 

C Regular 2,52% 

D Entre Regular e Necessitando de Reparos Simples 8,09% 

E Necessitando de Reparos Simples 18,0% 

F Entre Necessitando de Reparos Simples a Importantes 33,20% 

G Necessitando de Reparos Importantes 52,60% 

H 
Entre Necessitando de Reparos Importantes a Edificação 
sem Valor 

75,20% 

I Edificação sem Valor 100% 

Fonte: Valores de Edificações de Imóveis Urbanos - IBAPE/SP - Versão 2002 

  

 

Edificação Idade Conservação
Fator de 

Depreciação

Hotel 2 A 0,983
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6.4.5 VALOR DA CONSTRUÇÃO 

O valor da construção é dado pelo produto entre o custo unitário, a área construída equivalente 

e o fator de depreciação. 

   

 
VALOR DA CONSTRUÇÃO = R$ 72.340.000,00 

 
6.5 FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO 

Entende-se por Fator de Comercialização a razão entre o valor de mercado e o custo de reedição 

de um imóvel assemelhado. Esse fator considera a vantagem financeira que uma benfeitoria já 

pronta tem sobre uma a ser construída, podendo, entretanto, dependendo da conjuntura do 

mercado na época da avaliação, ser maior ou menor que a unidade. 

O fator de comercialização adotado está de acordo com a prática atual do mercado, levando em 

conta as características do imóvel, a experiência resultante da interação de longo prazo 

desenvolvida pela empresa com os diversos agentes imobiliários, o monitoramento constante 

das práticas de mercado e negociações de propriedades similares. Observou-se que o fator 

comercialização para estas situações resultou em 1,00. Considerando as características do 

imóvel em estudo, foi adotado o fator comercialização de 1,00. 

FC = Fator de comercialização = 1,00 

 

6.6 VALOR DE MERCADO PARA VENDA 

Computados os valores calculados, o valor do imóvel para venda é de: 

VENDA = (Valor do Terreno + Valor da Construção) x FC 

VENDA = (R$ 36.100.000,00 + R$ 72.340.000,00) x 1,00 

VENDA = R$ 108.440.000,00 x 1,00 

VENDA = R$ 108.440.000,00 

 

Em números redondos: 

Valor de Mercado para Venda: R$ 108.400.000,00 

(Cento e oito milhões e quatrocentos mil reais) 

Edificação
Valor Unitário de 

Construção
Área Equivavente

Fator de 

Depreciação
Valor Estimado

Hotel 4.838,37R$         15.204,00 m² 0,983 R$ 72.338.000

TOTAL 15.204,00 m² R$ 72.338.000
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6.7 VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA 

O Valor de Liquidação Forçada foi calculado por meio do da fórmula que considera o valor 

presente do imóvel para venda imediata, levando-se em conta o período estimado para a 

comercialização do imóvel e a taxa de desconto para remuneração do capital investido, tendo 

sido utilizada neste caso, a taxa média de descontos de duplicatas dos principais bancos.  

 
Valor de Liquidação Forçada =           (Valor de Mercado do Imóvel) 

                            (1+ taxa de duplicata) Período  
 

Desta forma obtém-se o Valor de Liquidação Forçada, conforme demonstrado abaixo: 

  

A taxa adotada de 1,81% é a média da taxa de desconto de duplicata dos principais bancos de 

varejo 

Em números redondos: 

Valor de Liquidação Forçada: R$ 70.500.000,00 

(Setenta milhões e quinhentos mil reais) 

  

Valor do Imóvel: 108.400.000,00R$      

Taxa Adotada: 1,81 % a.m.

Condições de Liquidez: Médio-Baixo

Tempo de Exposição: 24 meses

Valor de Liquidação Forçada: 70.500.000,00R$        

VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA
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6.8 AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO HOTELEIRA 

6.8.1 METODOLOGIA 

Dentre os três principais métodos utilizados no mercado imobiliário, a experiência indica que o 

método da renda é o mais adequado para a avaliação de uma operação hoteleira. 

De modo geral, o método da renda dá o valor estimado do empreendimento através do desconto 

do fluxo do caixa projetado. 

Todas as informações relacionadas ao histórico foram fornecidas pelo cliente. As projeções 

futuras, bem como as bases da avaliação, foram estimadas com base em expertise do mercado. 

 

6.8.2 HISTÓRICO 

O hotel LSH Barra foi inaugurado em julho de 2016 para as Olimpíadas do Rio com 50% dos 170 

quartos disponíveis. Em novembro de 2017 o hotel passou a operar com 100% dos 170 quartos 

disponíveis; 

O empreendimento iniciou suas operações sob a bandeira Trump Hotels, tendo encerrado a 

parceria com o operador norte-americano em 2017; 

O histórico de performance 2016-2017 é apresentado a seguir. 
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6.8.3 PROJEÇÃO 

BASES 

Performance 

O mercado hoteleiro da Barra da Tijuca passa por momento desafiador que alia sobreoferta de 

unidades hoteleiras com forte retração econômica, diminuindo assim o fluxo de viajantes a 

trabalho e o fluxo de eventos na região. As estimativas apontam para uma recuperação parcial 

da demanda no horizonte de 5 a 6 anos. Esta situação justifica as baixas taxas de ocupação do 

LSH em 2016 e 2017, que também se fazem verdadeiras em toda a praça hoteleira da Barra da 

Tijuca; 

LSH Barra - Histórico Operacional

2016 2017

Quartos 99 156 

Taxa de Ocupação 35,0% 21,0%

Diária Média $225,22 $293,44

RevPAR $78,83 $61,62

Valor % Valor %

RECEITAS  

Hospedagem $2.853 99,5% $3.505 84,4%

Alimentos & Bebidas $105 3,6% $234 5,6%

Departamentos Menores $86 3,0% $337 8,1%

Taxa de Serviço $14 0,5% $434 10,5%

Impostos ($190) -6,6% ($356) -8,6%

Receitas Totais   $2.868 100,0% $4.154 100,0%

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Despesa de Hospedagem $252 8,8% $829 23,6%

Despesa de Alimentos & Bebidas $59 56,6% $299 127,7%

Despesa de departamentos Menores $753 875,6% $916 271,5%

Taxa de Serviço $14 100,0% $434 100,0%

Folha de Pagamento $3.660 127,6% $5.007 120,5%

Total de Despesas Departamentais $4.738 165,2% $7.485 180,2%

Total de Receitas Departamentais ($1.870) -65,2% ($3.331) -80,2%

DESPESAS NÃO DISTRIBUÍDAS

Administração Geral $5.573 194,3% $12.924 311,1%

Marketing & Vendas $1.791 62,4% $803 19,3%

Manutenção da Propriedade $5.996 209,1% $1.525 36,7%

Utilidades $350 12,2% $1.124 27,1%

Total Undistributed Expenses $13.709 478,0% $16.376 394,2%

GOP ($15.579) -543,2% ($19.707) -474,4%

Taxa de Administração $57 2,0% $1 0,0%

DESPESAS FIXAS

IPTU $251 8,8% $1.531 36,9%

Seguros $256 8,9% $143 3,4%

Aluguel $171 6,0% $6 0,1%

Total de Despesas Fixas $678 23,6% $1.680 40,4%

EBITDA ($16.315) -568,9% ($21.387) -514,8%

Reserva de Reposição de Ativos $0 0,0% $0 0,0%

Resultado Operacional Líquido ($16.315) -568,9% ($21.387) -514,8%
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AS projeções de ocupação consideram que o LSH vá iniciar uma curva de recuperação em 2019 

com 39% e se estabilizará em 60% no ano de 2023. Nossa experiência indica que estes níveis 

de ocupação são condizentes com produtos similares e que os 60% projetados para 2023 

indicam uma operação hoteleira saudável. 

As projeções de diária média consideram aumentos maiores em 2019 e 2021, baseados em um 

calendário de eventos mais substancial (impulsionado por mais congressos no Rio Centro e no 

Windsor), ultrapassando a barreira de R$400 em 2020 e estabilizando-se ligeiramente acima de 

R$500 em 2023. 

As projeções de performance não consideram nenhum novo player entrando e/ou nenhum novo 

reflagging no mercado hoteleiro da Barra da Tijuca. 

Administração 

Foi considerado que o hotel passará a ser administrado, de forma profissional e transparente, 

por uma cadeia de renome a partir de 2019. Entende-se que esse movimento poderá acarretar 

em (i) melhores eficiências operacionais, e (ii) ganhos de distribuição e vendas.  

Compset 

O LSH foi projetado e concebido como um hotel de luxo, mas as condições atuais do mercado 

hoteleiro local, da economia do Rio de Janeiro e da localização na Barra da Tijuca, fazem com 

que a concorrência primária seja concentrada na Barra. Mesmo a adoção de bandeira 

internacional de renome não mudará essa situação no curto e médio prazo, não sendo aceitável 

comparar o LSH com hotéis da Zona Sul nesse período. 

Receitas 

Hospedagem: varia de acordo com a diária média projetada; 

Alimentos e Bebidas: há espaço para incrementar essas receitas até chegarem ao nível de 17% 

a 19% da receita total. Este valor está em linha com o encontrado em produtos com 

características similares; 

Departamentos Menores: valores estão dentro do padrão para empreendimentos semelhantes; 

Taxa de Serviço: deve representar aproximadamente 10% do total de receitas; 

Impostos: devem somar entre 10% e 11% do total de receitas. 

Despesas 

Hospedagem: há espaço para ganhos marginais de eficiência conforme a ocupação aumenta; 
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Alimentos e Bebidas: as despesas para (i) crescerem à medida em que a receita aumenta, e (ii) 

estarem alinhadas às médias de produtos similares, ou seja, entre 25% e 30% no ano de 

estabilização; 

Departamentos Menores: tradicionalmente, são departamentos que não trazem resultados para 

o hotel. Por isso, estimam-se ganhos de escala à medida em que a ocupação aumenta, 

estabilizando-se em 95%; 

Taxa de Serviço: integralmente repassada aos funcionários; 

Folha de Pagamento: entende-se ser possível uma redução significativa nesse quesito 

considerando que o hotel passará a ser administrado por uma rede hoteleira. Desta forma, a 

remuneração dos conselheiros e dos diretores possa ser negociada e reduzida, tornando a 

operação mais eficiente. Estima-se que o total gasto com folha de pagamento possa representar 

cerca de 37% do total das receitas no ano de estabilização, estando assim alinhado com a média 

encontrada em produtos similares que varia entre 36% e 40%. 

Administração Geral: o nível atual de despesas administrativas está muito acima da média e, por 

isso, estima-se uma redução significativa a partir de 2019, estabilizando-se em aproximadamente 

7% em 2023. 

Marketing & Vendas: estima-se uma ligeira melhoria nos custos em 2019, estabilizando em cerca 

de 4%; 

Manutenção da Propriedade: em linha com o encontrado em produtos similares; 

Energia: os custos estão muito acima da média e, por isso, foram projetadas melhorias graduais 

até 2023, estabilizando-se em 7,5% - valor em linha com o mercado. 

Despesas Fixas 

IPTU: de acordo com o valor informado pelo LSH; 

Seguros: em linha com o mercado; 

Aluguel: foi considerado que não haverá novos custos de aluguel. 

Taxa de Administração 

Foi considerada uma taxa de administração escalonada em 1% - 2% - 3% da receita total, 

iniciando em 2019. 

Taxa de Incentivo 

Não foi estimado nenhum valor para taxa de incentivo pois entende-se que os níveis de 

performance não justificam sua cobrança no período de 5 anos. 
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Reserva de Reposição de Ativos (FF&E Fund) 

Foi considerado que não haverá formação de FF&E Fund no período da avaliação pois (i) trata-

se de um hotel novo, e (ii) eventuais necessidades de pequenas reformas serão supridas por 

aportes de capital e/ou pelo próprio caixa operacional do hotel. 

 

 

 

6.8.4 PREMISSAS 

Taxa de Desconto: utilizou-se uma taxa de desconto de 12% levando em conta (i) os atuais níveis 

da taxa básica de juros, (ii) a escassez de recursos, e (iii) os altos custos na captação dos 

mesmos; 

Cap Rate: Foi considerado que um potencial investidor interessado no LSH iria aplicar uma taxa 

de capitalização de 10%. Entende-se se tratar de um valor razoável tendo em vista a localização 

frente-mar, a escassez de terrenos similares e os potenciais construtivos que não são mais 

existentes; 

LSH Barra - Projeções de Fluxo de Caixa

2018 (E) 2019 2020 2021 2022 2023

Quartos 170 170 170 170 170 170

Taxa de Ocupação 25,0% 39,0% 46,0% 55,0% 58,0% 60,0%

Diária Média $338,45 $372,29 $402,08 $442,29 $477,67 $501,55

RevPAR $84,61 $145,19 $184,96 $243,26 $277,05 $300,93

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

RECEITAS

Hospedagem $5.250 95,1% $9.009 90,4% $11.508 85,6% $15.094 78,2% $17.191 77,4% $18.673 77,1%

Alimentos & Bebidas $65 1,2% $611 6,1% $1.445 10,8% $3.447 17,9% $3.999 18,0% $4.343 17,9%

Departamentos Menores $403 7,3% $647 6,5% $788 5,9% $968 5,0% $1.051 4,7% $1.120 4,6%

Taxa de Serviço $1.045 18,9% $1.059 10,6% $1.378 10,3% $1.890 9,8% $2.292 10,3% $2.608 10,8%

Impostos ($1.242) -22,5% ($1.356) -13,6% ($1.684) -12,5% ($2.108) -10,9% ($2.334) -10,5% ($2.535) -10,5%

Receitas Totais $5.521 100,0% $9.971 100,0% $13.436 100,0% $19.291 100,0% $22.199 100,0% $24.209 100,0%

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Despesa de Hospedagem $620 11,8% $1.007 11,2% $1.250 10,9% $1.580 10,5% $1.766 10,3% $1.936 10,4%

Despesa de Alimentos & Bebidas $412 630,6% $674 110,4% $822 56,8% $999 29,0% $1.075 26,9% $1.134 26,1%

Despesa de Departamentos Menores $830 206,2% $906 140,1% $858 108,8% $920 95,1% $1.000 95,1% $1.065 95,1%

Taxa de Serviço $1.045 100,0% $1.059 100,0% $1.378 100,0% $1.890 100,0% $2.292 100,0% $2.608 100,0%

Folha de Pagamento $6.098 110,4% $5.707 57,2% $5.940 44,2% $7.296 37,8% $8.309 37,4% $9.025 37,3%

Total de Despesas Departamentais $9.005 163,1% $9.354 93,8% $10.248 76,3% $12.685 65,8% $14.442 65,1% $15.769 65,1%

Total de Receitas Departamentais ($3.483) -63,1% $617 6,2% $3.188 23,7% $6.606 34,2% $7.757 34,9% $8.440 34,9%

DESPESAS NÃO DISTRIBUÍDAS

Administração Geral $2.946 53,4% $1.473 14,8% $1.517 11,3% $1.563 8,1% $1.610 7,3% $1.658 6,8%

Marketing & Vendas $821 14,9% $780 7,8% $788 5,9% $811 4,2% $852 3,8% $895 3,7%

Manutenção da Propriedade $364 6,6% $364 3,6% $382 2,8% $497 2,6% $546 2,5% $601 2,5%

Utilidades $2.059 37,3% $1.647 16,5% $1.663 12,4% $1.713 8,9% $1.765 7,9% $1.818 7,5%

Total de Despesas Não Distribuídas $6.190 112,1% $4.264 42,8% $4.351 32,4% $4.584 23,8% $4.773 21,5% $4.971 20,5%

GOP ($9.673) -175,2% ($3.647) -36,6% ($1.162) -8,6% $2.022 10,5% $2.984 13,4% $3.469 14,3%

Taxa de Administração $0 0,0% $100 1,0% $269 2,0% $579 3,0% $666 3,0% $726 3,0%

DESPESAS FIXAS

IPTU $1.441 26,1% $1.484 14,9% $1.529 11,4% $1.575 8,2% $1.622 7,3% $1.671 6,9%

Seguros $13 0,2% $13 0,1% $14 0,1% $14 0,1% $14 0,1% $15 0,1%

Aluguel $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0%

Total de Despesas Fixas $1.454 26,3% $1.498 15,0% $1.542 11,5% $1.589 8,2% $1.636 7,4% $1.685 7,0%

EBITDA ($11.127) -201,5% ($5.244) -52,6% ($2.973) -22,1% ($146) -0,8% $682 3,1% $1.057 4,4%

Reserva de Reposição de Ativos $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0% $0 0,0%

Resultado Operacional Líquido ($11.127) -201,5% ($5.244) -52,6% ($2.973) -22,1% ($146) -0,8% $682 3,1% $1.057 4,4%





 

 

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is 
an independently owned and operated business and a 
member firm of Colliers International Property Consultants, 
an affiliation of independent companies with over 480 offices 
throughout more than 61 countries worldwide. 

Rua das Olimpíadas, 205 – 1º andar 

04551-000 | São Paulo – SP – BRASIL  

PABX + 55 11 3323-0000 | FAX +55 11 3323-0001 

www.colliers.com.br 

27 

Laudo de Avaliação 

TMJ Capital Gestora de Recursos e BRIDGE Administradora de Recursos Ltda. 

Capex:  Não foram considerados gastos adicionais de Capex; 

Custos de Venda: Não foram considerados custos de venda; 

Inflação: Foi considerada uma inflação de 4%. 

 

 

Todas as informações aqui apresentadas, incluindo as projeções e as expectativas futuras de 

retorno, são baseadas em estimativas e não se configuram como promessa de resultado. 

 

  

LSH Barra

AVALIAÇÃO DO HOTEL - Fluxo de Caixa Descontado

Valor Presente 

Fator @

Período Ano 12,00% Valor Presente

0 2018 (R$ 11.572.136.000) 1,0000 -11.572.136.000

1 2019 (R$ 5.672.376.000) 0,8929 -5.064.864.530

2 2020 (R$ 3.344.658.000) 0,7972 -2.666.361.358

3 2021 (R$ 170.345.000) 0,7118 -121.251.571

4 2022 R$ 829.831.000 0,6355 527.357.601

5 2023 R$ 1.337.359.000 0,5674 758.817.497

6 2024 R$ 1.390.854.000 0,5066 704.606.636

7 2025 R$ 1.446.488.000 0,4523 654.246.522

8 2026 R$ 1.504.347.000 0,4039 607.605.753

9 2027 R$ 1.564.521.000 0,3606 564.166.273

(R$ 15.607.813.177)

Valor Residual:

  fluxo de caixa de 2028 R$ 1.627.101.840

  capitalizado a 10,00% R$ 16.271.018.400

Custos Transação 0,00% R$ 0

Valor Residual Líquido R$ 16.271.018.400

Fator do Valor Presente0,3606

Valor Presente do Valor Residual: R$ 5.867.736.011

Valor Líquido (R$ 9.740.077.000)

Rio de Janeiro (RJ)

Fluxos de Caixa 

Operacionais 
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7. APRESENTAÇÃO FINAL DE VALORES  

Valor de Mercado para Venda    R$ 108.400.000,00 

Valor de Liquidação Forçada    R$ 70.500.000,00  

Valor da Operação Hoteleira    R$ 9.740.000,00  

 

Tendo em vista as características específicas das construções e da região, na qual não foi 

possível coletar elementos comparativos para o imóvel avaliando em número suficiente, para a 

estimativa do valor de venda foi adotado o Método Evolutivo. Através desse método o valor da 

propriedade é definido pelo somatório de seus componentes (terreno e construção) multiplicados 

pelo fator comercialização.  

Dentre os três principais métodos utilizados no mercado imobiliário, a experiência indica que o 

método da renda é o mais adequado para a avaliação de uma operação hoteleira. De modo geral, 

o método da renda dá o valor estimado da operação através do desconto do fluxo do caixa 

projetado. 

Com base nas informações fornecidas, nas análises realizadas e nos resultados contidos neste 

relatório, o valor de mercado para venda, o valor de liquidação forçada e o valor da operação 

hoteleira, para o mês de julho de 2018, foram estimados em: 

 

Valor de Mercado para Venda: R$ 108.400.000,00 

(Cento e oito milhões e quatrocentos mil reais) 

 

Valor de Liquidação Forçada: R$ 70.500.000,00 

(Setenta milhões e quinhentos mil reais) 

Estes valores são baseados sobre a estimativa de período de exposição ao mercado de vinte e 

quatro meses para venda, considerando uma transação direta ao tomador. 

 

Valor da Operação Hoteleira: R$ 9.740.000,00 

(Nove milhões, setecentos e quarenta mil reais) 
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8. TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este trabalho foi realizado com isenção de ânimos, é independente e totalmente livre de 

quaisquer vantagens ou envolvimento do profissional responsável. 

Este laudo é composto por 29 (vinte e nove) folhas e 6 (seis) anexos. 

 

 

São Paulo, 18 de julho de 2018 

 

 

 

COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL 

CREA 0931874 

 

Cópia Digital 

 

Paula Casarini, MRICS 

CREA 5.060.339.429/D 

Vice-president | São Paulo & CIVAS 

Cópia Digital 

 

Mony Lacerda Khouri, MRICS 

 CAU 66948-2 

Executive Manager | CIVAS 
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> ANEXO I 

> RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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Avenida Lúcio Costa – Imóvel à direita 

 

 

 

Rua Professor Coutinho Fróis – Imóvel à direita 
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Avenida Lúcio Costa – Imóvel à esquerda 

 

 

 

Rua Professor Coutinho Fróis – Imóvel à esquerda 
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Acesso ao imóvel 

 

 

 

Recepção 
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Vista interna da suíte 

 

 

 

Vista interna da suíte 
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Vista interna da suíte 

 

 

 

 

Vista interna da suíte  
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Vista da área da piscina de uma suíte 

 

 

 

 

Vista geral da área externa da suíte  
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Vista da área de circulação 

 

 

 

 

Vista da piscina da área de lazer 
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Salão de eventos 

 

 

 

 

Área de circulação dos salões de eventos 

 

 

 

 

 

 





 

 

Laudo de Avaliação 

TMJ Capital Gestora de Recursos e BRIDGE Administradora de Recursos Ltda. 

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is 
an independently owned and operated business and a 
member firm of Colliers International Property Consultants, 
an affiliation of independent companies with over 480 offices 
throughout more than 61 countries worldwide. 

Rua das Olimpíadas, 205 – 1º andar 

04551-000 | São Paulo – SP – BRASIL  

PABX + 55 11 3323-0000 | FAX +55 11 3323-0001 

www.colliers.com.br 

 

Sanitário 

 

 

 

 

Vista da fachada 
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Vista da fachada  

 

 

 

 

Vista geral do prédio  
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> ANEXO II 

> ELEMENTOS 
COMPARATIVOS 
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Localização dos comparativos 
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> ANEXO III 

> TRATAMENTO POR 
FATORES 





 

 

Laudo de Avaliação 

TMJ Capital Gestora de Recursos e BRIDGE Administradora de Recursos Ltda. 

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is 
an independently owned and operated business and a 
member firm of Colliers International Property Consultants, 
an affiliation of independent companies with over 480 offices 
throughout more than 61 countries worldwide. 

Rua das Olimpíadas, 205 – 1º andar 

04551-000 | São Paulo – SP – BRASIL  

PABX + 55 11 3323-0000 | FAX +55 11 3323-0001 

www.colliers.com.br 

Homogeneização dos Valores Unitários  

Os Valores Unitários Homogeneizados constantes na tabela abaixo foram homogeneizados por 

tratamento de fatores através da seguinte fórmula: 

Valor Unitário Homogeneizado = Valor Unitário x Fator Final 

  

Fator Final = ∑Fi – n + 1 (onde n é o número de fatores utilizados) 

 

Cálculo do Valor Unitário Básico 

O Valor Unitário Básico por unidade de área corresponde ao valor a ser multiplicado pela área a 

fim de se identificar o valor do imóvel. Este valor corresponde à média dos preços 

homogeneizados, após análise de discrepância na faixa de 30% acima e abaixo do valor médio 

(limites inferior e superior). 

    

Comparativo

Valor Unitário (R$/m²)               

descontado Fator de 

Fonte 

Fator 

Transposição
Fator Área

Fator 

Final 
q (R$/m²)

1 14039,04 1,379 0,941 1,320 18.531,53 

2 8644,07 1,588 0,927 1,515 13.095,77 

3 12565,22 1,747 0,847 1,594 20.028,96 

4 9262,82 1,839 0,880 1,719 15.922,79 

5 8904,76 1,588 0,837 1,425 12.689,28 

6 17000,00 1,226 0,852 1,078 18.326,00 

7 14875,00 1,357 0,852 1,209 17.983,88 

Soma: R$ 116.578,21 /m²

Total de Comparativos: 7

Valor Médio dos Comparativos: R$ 16.654,03 /m²

Intervalo para Saneamento

Limite Inferior: R$ 11.657,82 /m²

Limite Superior: R$ 21.650,24 /m²

Média Saneada 

Soma: R$ 116.578,21 /m²

Total de Comparativos: 7

Valor Médio dos Comparativos: R$ 16.654,03 /m²

VALOR UNITÁRIO BÁSICO
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Como todos os valores estão dentro do intervalo definido pelos limites inferior e superior, a média 

saneada coincide com a média simples e representa o valor unitário básico de venda para o 

imóvel avaliado. 

Intervalo de Confiança 

O intervalo de confiança é o intervalo de valores calculados pela aplicação da distribuição t de 

Student para um determinado nível de confiança. 

Considerando-se a aplicação da teoria da pequena amostra de Student (número de amostras < 

30), são identificados os limites de valor usando a seguinte fórmula: 

Limite = Valor Unitário Básico ± tc (σ/√n) 

Onde: 

tc:  Ponto Crítico, considerando-se 80% de probabilidade, conforme definido pela Norma 
Brasileira e os graus de liberdade da amostra (número de amostras – 1) conforme tabela da 
Distribuição t de Student 

σ:  Desvio-padrão da amostra 
n:  Número de elementos da Amostra 
 
 

  

 

  

Intervalo de Confiança

Número de Amostras: 7

# Graus de Liberdade: 6

Tabela t (tc de Student): 1,44

Desvio Padrão: 2840,02

Limite Inferior: R$ 15.108,29 /m²

Limite Superior: R$ 18.199,76 /m²
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Campo de Arbítrio 

Campo de arbítrio é o intervalo com amplitude de até 15% em torno da estimativa de tendência 

central utilizada na avaliação que pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação 

do imóvel não tenham sido contempladas no modelo, por escassez de dados de mercado ou 

porque essas variáveis não se apresentaram estatisticamente significantes, desde que o 

intervalo de mais ou menos 15% seja suficiente para absorver as influências não consideradas” 

 

  

  

Campo de Arbítrio

Intervalo Efetivo

Limite Inferior: R$ 12.689,28 /m²

Limite Superior: R$ 20.028,96 /m²

Campo de Arbítrio

Limite Inferior: R$ 14.155,92 /m²

Limite Superior: R$ 19.152,13 /m²
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> ANEXO V > ANEXO IV 

> ESPECIFICAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO 
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De acordo com o item “Especificação das Avaliações” da NBR 14653-2: 2011 (ABNT) - Avaliação 

de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas – Parte 2: Imóveis Urbanos, o presente 

trabalho avaliatório apresentou os Graus de Fundamentação e de Precisão a seguir descritos: 

Grau de Fundamentação 

Comparativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

GRAU III GRAU II GRAU I

1 
Caracterização do Imóvel 

Avaliando

Completa quanto a todos os 

fatores analisados

Completa quanto aos fatores 

utilizados no tratamento
X Adoção de situação paradigma

2 

Quantidade mínima de 

dados de mercado 

efetivamente utilizados

12 5 X 3 

3 
Identificação de 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

X

Apresentação de informações 

relativas a todas as 

características dos dados 

correspondentes aos fatores 

utilizados

4

Intervalo admissível de 

ajuste para o conjunto de 

fatores

0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 X 0,40 a 2,50 *a

PONTUAÇÃO 8 II

FUNDAMENTAÇÃO GRAU II  

GRAUS III

Pontos Mínimos

*a No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número 

menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea

II I

10 6 4

Itens obrigatórios no grau

correspondente

Itens 2 e 4 no grau III, com os demais 

no mínimo no grau II

Itens 2 e 4 no grau II, com os 

demais no mínimo no grau I
Todos, no mínimo, no grau I

Tabela 1 - Graus de Fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores

ITEM Descrição
PARA IDENTIFICAÇÃO DE VALOR
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Quantificação do Custo 

  

 

Evolutivo 

  

 

 
 

 

GRAU III GRAU II GRAU I

1 Estimativa do Custo
Pela elaboração de orçamento, no 

mínimo sintético.

Pela Utilização de custo unitário 

básico para projeto padrão.
X

Pela utilização de custo unitário 

básico para projeto diferente do 

projeto padrão, com os devidos 

ajustes.

2 BDI Calculado Justificado Arbitrado X

3 Depreciação Fiscal

Calculada por levantamento de 

custo de recuperação do bem, 

para deixá-lo no estado de 

novo ou Casos de bens novos 

ou projetos hipotéticos

Calculada por métodos 

técnicos consagrados, 

considerando-se idade, vida 

útil e estado de conservação.

X Arbitrada

PONTUAÇÃO 5 I

FUNDAMENTAÇÃO GRAU II  

GRAUS III

Pontos Mínimos

Tabela 2 - Grau de Fundamentação no caso de utilização do método de quantificação do custo de benfeitorias

ITEM Descrição
PARA IDENTIFICAÇÃO DE VALOR

Itens obrigatórios no grau

correspondente

1. com os demais no mínimo do grau 

II
1 e 2, no mínimo no grau II Todos, no mínimo, no grau I

II I

7 5 3

1
Estimativa Valor do 

Terreno

Grau III de fundamentação no 

método comparativo ou no 

involutivo.

Grau II de fundamentação no 

método comparativo ou no 

involutivo

X

Grau I de fundamentação no 

método comparativo ou no 

involutivo

2
Estimativa dos Custos de 

reedição

Grau III de fundamentação no 

método da quantificação do 

custo

Grau II de fundamentação no 

método da quantificação do 

custo

X

Grau I de fundamentação no 

método da quantificação do 

custo

3 Fator de comercialização
Inferido em mercado 

semelhante
X Justificado Arbitrado

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

PONTUAÇÃO 7 II

FUNDAMENTAÇÃO GRAU II  

GRAUS III

Pontos Mínimos

Itens obrigatórios no grau

correspondente
1 e 2, com o 3 no mínimo no grau II 1e 2, no mínimo no grau II 2 Todos no minimo no grau I

II I

8 5 3

Tabela 1 - Graus de Fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores

ITEM Descrição
PARA IDENTIFICAÇÃO DE VALOR

GRAU III GRAU II GRAU I
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Grau de Precisão 

Comparativo 

 

    

 

 

 

Limite Inferior - Intervalo de Confiança: R$ 15.108,29/m²

Limite Superior - Intervalo de Confiança: R$ 18.199,76/m²

Amplitude: R$ 3.091,47/m²

Razão Amplitude/Média 18,56%

Grau Obtido: Grau 3

 

Valores de Referência

Amplitude/Média  ≤  30%     Grau III

30% > Amplitude/Média ≤ 40% Grau II

40% > Amplitude/Média ≤ 50% Grau I

Amplitude/Média  >  50%     Sem Classificação

GRAU DE PRECISÃO
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> ANEXO V 

> DOCUMENTOS 
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Devido à grande quantidade de páginas, o balanço, contrato de cessão, contratos do hotel e 

relatórios de obra não foram anexadas ao relatório, contudo estão disponíveis para consulta e 

conferência. 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

Laudo de Avaliação 

TMJ Capital Gestora de Recursos e BRIDGE Administradora de Recursos Ltda. 

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is 
an independently owned and operated business and a 
member firm of Colliers International Property Consultants, 
an affiliation of independent companies with over 480 offices 
throughout more than 61 countries worldwide. 

Rua das Olimpíadas, 205 – 1º andar 

04551-000 | São Paulo – SP – BRASIL  

PABX + 55 11 3323-0000 | FAX +55 11 3323-0001 

www.colliers.com.br 

 

   

  

> PRESSUPOSTOS, 
RESSALVAS E FATORES 
LIMITANTES 

> ANEXO VI 
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1. Este trabalho, bem como as recomendações e as conclusões nele apresentadas, referem-se 

única e exclusivamente ao escopo e às solicitações feitas à COLLIERS pelas Clientes e se 

destinam tão-somente para os fins contratados e não deve ser utilizado para outra finalidade 

e/ou usado por outra pessoa ou entidade que não ao cliente.  

2. Este trabalho foi preparado por solicitação das Clientes de acordo com o pactuado na Proposta 

Comercial para a finalidade específica contratada. 

3. Os valores e considerações constantes neste trabalho refletem as características do(s) 

imóvel(is) e a situação de mercado no momento, não considerando eventos extraordinários e 

imprevisíveis, significando que o imóvel foi avaliado no estado em que se apresenta na data 

de sua vistoria. 

4. AS CLIENTES reconhece que o trabalho desenvolvido, no todo ou em parte, foi criado através 

de conhecimento, habilidade e experiência adquiridos pela COLLIERS, logo, a 

obra/propriedade intelectual é da COLLIERS.  

5. Os dados relativos ao(s) imóvel(is) utilizados neste trabalho foram baseados única e 

exclusivamente em informações e dados fornecidos pelas Clientes , considerados como 

verdadeiros e precisos e fornecidos de boa-fé. Portanto, não será imputada à COLLIERS 

qualquer responsabilidade por erro ou omissão relacionada às informações fornecidas. A 

COLLIERS não se responsabiliza pela documentação enviada para consulta que não esteja 

atualizada. 

6. A COLLIERS não é responsável por realizar nenhuma investigação independente, auditar ou 

realizar qualquer outro tipo de verificação acerca dos dados fornecidos pelas Clientes . 

7. AS CLIENTES aceita que qualquer omissão ou equívoco nos dados e informações por ele 

fornecidos pode afetar materialmente a análise e recomendações constantes no trabalho, 

eximindo totalmente a COLLIERS de qualquer responsabilidade civil e penal. 

8. Para a elaboração do trabalho, foram utilizados dados obtidos no mercado imobiliário local, os 

quais foram fornecidos por proprietários de imóveis, corretores, imobiliárias e profissionais 

habilitados e especializados e outros e, portanto, são premissas aceitas como válidas, 

corretas e fornecidas de boa-fé. 

9. O imóvel foi avaliado na suposição de que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus, 

encargos ou gravames de qualquer natureza que possam afetar o seu valor, pressupondo 

que seus respectivos títulos estejam corretos. 

10. A COLLIERS não efetua medições de campo. Logo, pressupõe-se que as medidas do terreno 

e das edificações constantes na documentação apresentada pelas Clientes estejam corretas. 

Suas características físicas foram obtidas por levantamentos visuais, bem como, não se 

responsabiliza por eventuais alterações realizadas no terreno por parte das Clientes . 





 

 

Laudo de Avaliação 

TMJ Capital Gestora de Recursos e BRIDGE Administradora de Recursos Ltda. 

Colliers International Brasil, and certain of its subsidiaries, is 
an independently owned and operated business and a 
member firm of Colliers International Property Consultants, 
an affiliation of independent companies with over 480 offices 
throughout more than 61 countries worldwide. 

Rua das Olimpíadas, 205 – 1º andar 

04551-000 | São Paulo – SP – BRASIL  

PABX + 55 11 3323-0000 | FAX +55 11 3323-0001 

www.colliers.com.br 

11. A COLLIERS não realizou análises jurídicas da documentação do(s) imóvel(is), ou seja, 

investigações específicas relativas a defeitos em títulos, por não integrar o escopo dos 

serviços ora contratados. 

12. A COLLIERS não fez consulta aos órgãos públicos de âmbitos Municipal, Estadual, Federal, 

Autarquias ou qualquer outro órgão regulador de atividades comerciais, bem como, no que 

tange à situação legal e/ou fiscal do(s) imóvel(is). 

13. A COLLIERS não assume qualquer responsabilidade pela existência de vícios de construção 

do(s) imóvel(is), sejam eles aparentes e/ou ocultos, nem por eventuais problemas estruturais 

e/ou de fundação, sendo considerado que as edificações atendam às normas construtivas, 

de segurança contra incêndio, de salubridade e de segurança. 

14. Não foram levantados passivos ambientais, sanitários ou arqueológicos bem como não foram 

realizados estudos sanitários, arqueológicos, de subsolo e de impacto ambiental relativos 

ao(s) imóvel(is) em estudo.  

15. Não foram realizados estudos de engenharia nem sondagens no solo do imóvel, presumindo-

se que seja similar aos comparativos de mercado.  

16. Este laudo deve sempre ser utilizado em sua íntegra, não tendo credibilidade se analisado 

parcialmente ou apresentado em excertos, pois pode levar a conclusões errôneas. 

 

 

 




