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RESUMO 
 
 
 O objetivo desta dissertação é o de propor um modelo de análise de qualidade 

de um projeto de investimento em um empreendimento de base imobiliária 

denominado shopping center, na forma de um protótipo, relacionando os aspectos 

técnicos práticos do mesmo com o referencial teórico através dos seguintes objetivos 

secundários: (i) analisar as relações estabelecidas entre o material bibliográfico e os 

problemas técnicos encontrados na prática empresarial da análise de investimentos; (ii) 

pesquisar e descrever os passos necessários à elaboração do planejamento econômico e 

financeiro de um projeto de investimento em um shopping center, partindo da 

prospecção da demanda, da projeção das receitas e despesas e da avaliação dos 

investimentos necessários ao desenvolvimento do mesmo; (iii) analisar a viabilidade e 

a rentabilidade do projeto através do uso dos métodos do Valor Presente Líquido e da 

Taxa Interna de Retorno; e, finalmente (iv) realizar a análise de risco do projeto pelo 

método de análise de cenários MOP – Mais provável – Otimista – Pessimista. 

 Ao final do estudo conclui-se que: (i) os métodos do Valor Presente Líquido e 

da Taxa Interna de Retorno são ferramentas eficazes na avaliação da rentabilidade e 

viabilidade de projetos de investimentos em shopping centers; (ii) os shoppings centers 

são empreedimentos economicamente muito interessantes porque, mesmo quando 

planejados sob critérios conservadores apresentam grandes atrativos em termos 

econômicos e financeiros, seja para os seus empreendedores, seja para os lojistas que 

nele se instalam, seja para o público consumidor que o frequentará, porque além de ser 

um eficiente instrumento de geração de empregos e receita fiscal, representam uma 

melhor alternativa ao tradicional comércio de rua por oferecer maior comodidade, 

praticidade e segurança à comunidade. 

 Assim, este trabalho pretende mostrar a conjunção da bibliografia com a 

prática, através da utilização de um protótipo de um empreendimento do tipo shopping 

center, na medida em que apresenta os conceitos financeiros de suas receitas e 

despesas, também explica como a mesma foi constituída com base no planejamento 

prévio e nos estudos de viabilidade, até a sua inclusão no projeto. 



 

 

 Finalmente, compreendida a análise de viabilidade econômica do projeto, este 

estudo orienta a decisão de empreender um shopping center sob o ponto de vista 

econômico e financeiro, através da simulação de dados no modelo padrão de fluxo de 

caixa apresentado. 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is it of proposing a model of analysis of quality of an 

investment project in an enterprise of real estate base denominated shopping center, in 

the form of a prototype, relating the practical technical aspects of the same with its 

theoretical reference through the following secondary objectives: (i) to analyze the 

established relationships between the bibliographical material and the technical 

problems found in practice business of the analysis of investments; (ii) to research and 

to describe the necessary steps to the elaboration of the economical and financial 

planning of an investment project in a shopping center, leaving of the search of the 

demand, of the projection of the incomes and expenses and of the evaluation of the 

necessary investments to the development of the same; (iii) to analyze the viability and 

the profitability of the project through the use of the methods of the Liquid Present 

Value and of the Tax it Interns of Return; and, finally (iv) to accomplish the analysis 

of risk of the project for the method of analysis of sceneries MOP - more probable - 

Optimistic - Pessimistic.   

 At the end of the study it is ended that: (i) the methods of the Liquid Present 

Value and of the Tax it Interns of Return are effective tools in the evaluation of the 

profitability and viability of projects of investments in shopping center; (ii) the 

shopping centers are enterprises economically very interesting because, same when 

drifted under conservative criteria present great attractions in economical and financial 

terms, be for their entrepreneurs, be for the shopkeepers that settle in him, be for the 

consuming public that will frequent him/it, because besides being an efficient 

instrument of generation of jobs and fiscal income, they represent a better alternative 

to the traditional street trade for offering larger comfort, horse sense and safety to the 

community.   

 Like this, this work intends to show the conjunction of the bibliography with 

the practice, through the use of a prototype of an enterprise of the type shopping 

center, in the measure in that it presents the financial concepts of their incomes and 



 

 

expenses, it also explains as the same was constituted with base in the previous 

planning and in the viability studies, until his/her inclusion in the project.   

 Finally, understood the analysis of economical viability of the project, this 

study guides the decision of undertaking a shopping center under the economical and 

financial point of view, through the simulation of data in the standard model of 

presented cash flow. 
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1 O PROBLEMA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho pretende propor um modelo de análise de qualidade de um 

empreendimento de base imobiliária denominado Shopping Center, tomando como 

base um protótipo de shopping center que estará localizado na cidade de Brasília (DF), 

denominado Protótipo Shopping Center (PSC) no que se refere às relações 

investimento x retorno, bem como analisar alguns dos riscos que este tipo de 

investimento pode apresentar para os seus empreendedores. 

 Trataremos portanto de realizar as análises de investimento x retorno e de riscos 

que devem servir de base à decisão de empreender ou investir nesse negócio. Para 

tanto, na análise do projeto de investimento do Protótipo Shopping Center será feito 

uso dos métodos do Valor Presente Líquido - VPL e da Taxa Interna de Retorno - TIR 

além do método de análise com cenários MOP (Mais provável – Otimista – 

Pessimista) no que se refere ao risco. 

 O enfoque deste estudo estará voltado para o empreendedor investidor e não 

para o lojista que também será um pequeno empreendedor e investidor do shopping 

center. 

 Os custos envolvidos em um Shopping Center, sejam os investidos pelos 

empreendedores, sejam aqueles investidos pelos lojistas participantes do Shopping, em 

regra, são muito elevados dadas as peculiaridades deste tipo de empreendimento. Tal 

fato, muitas vezes, pode causar surpresa tanto para os lojistas que consideram muito 

elevados os custos de operação pagos para o Shopping, quanto para os 

empreendedores que consideram insuficientes as receitas auferidas no negócio ao 

longo do tempo face aos elevados investimentos vertidos na construção deste 

empreendimento. 

 Por outro lado, embora o tema relacionado à análise de projetos de 

investimentos com o uso dos métodos clássicos do VPL e da TIR, encontre um amplo 

referencial bibliográfico, que esgotam o tema em todas as suas particularidades, 
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especialmente em língua portuguesa, apresenta reduzidos exemplos de casos práticos, 

particularmente aqueles aplicáveis à análise de grandes projetos de investimentos. 

Portanto, há no Brasil muito pouca literatura disponível no meio técnico 

tratando de investimentos de base imobiliária como os Shopping Centers, apesar deste 

segmento da economia representar cerca de 15% do comércio brasileiro, segundo a 

Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce, e movimentar grandes volumes 

de investimentos, sendo ainda um setor com forte poder de geração de empregos e 

receita fiscal. 

As razões para a inexistência de bibliografia específica sobre o assunto devem-

se ao fato de que as informações sobre os métodos e a inovação no setor representam 

uma reserva de conhecimento que faz diferença na competição de mercado, de forma 

que não interessa divulgar estas informações. 

Da familiaridade e experiência do autor com os assuntos relacionados à 

indústria de shopping centers é que surge o escopo para o desenvolvimento deste 

trabalho de pesquisa, que pretende analisar os diferentes aspectos inerentes à análise 

de rentabilidade do investimento, demonstrando a aplicação prática da bibliografia 

através do uso de um protótipo como modelo que guarda coerência com a realidade, 

além de descrever a organização tipo shopping center sob os aspectos da sua estrutura 

e funcionamento, bem como da sua forma e fundamentos jurídicos. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 
 

Embora seja vasta a bibliografia que cerca o tema relacionado à análise de 

investimentos, comumente conhecido como afeto à engenharia econômica, nela não se 

encontram exemplos práticos de casos concretos de grande envergadura como o é um 

empreendimento de base imobiliária do tipo shopping center. 

Também é escassa a bibliografia tratando especificamente do tema relacionado 

especificamente ao setor da indústria de shopping centers no Brasil, já que o assunto 

costuma ser tratado “intra-muros” por razões estratégicas pelas empresas que 

empreendem este tipo de negócio, já que estas informações representam vantagem 

competitiva perante a concorrência do setor. 
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Por outro lado, quando da elaboração e análise de projetos de investimentos, a 

prática diária das empresas necessita de embasamentos teóricos que fundamentem e 

correlacionem os aspectos econômicos, financeiros e contábeis afetos aos casos 

estudados. 

Dessa forma, na busca de respostas às questões inerentes ao tema apresentado, 

elabora-se o seguinte problema de pesquisa: 

 

Conhecendo as características específicas da organização do tipo 

shopping center, é possível compatibilizar o referencial teórico com os 

processos de avaliação de projetos de investimentos e demonstrar 

pragmaticamente a aplicabilidade da bibliografia, através da 

utilização de um modelo concreto de análise de um projeto de 

investimento em um shopping center, constituído sob a forma de um 

protótipo coerente com a realidade, tomando por base os métodos do 

VPL e da TIR e realizando a análise de risco do projeto pelo método 

de análise com cenários MOP ? 

 

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

 O objetivo principal deste trabalho é o de pesquisar um caso concreto de análise 

de projeto de investimento, mediante o uso de um modelo constituído na forma de um 

empreendimento protótipo de um shopping center, relacionando os aspectos técnicos 

práticos da elaboração do mesmo com o referencial teórico. 

Como objetivos secundários estão propostos os seguintes: 

a) pesquisar e descrever as características específicas relacionadas à estrutura e 

ao funcionamento da organização shopping center; 

b) pesquisar e descrever a forma e os fundamentos jurídicos que constituem 

uma organização do tipo shopping center; 

c) pesquisar e descrever os passos necessários à elaboração do planejamento 

econômico e financeiro de um projeto de investimento em shopping center, 
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partindo da prospecção da demanda, da projeção das receitas e despesas e da 

avaliação dos investimentos necessários ao desenvolvimento do mesmo; 

d) analisar a viabilidade e a rentabilidade do projeto através do uso dos 

métodos do VPL e da TIR; 

e) realizar a análise de risco do projeto de investimento pelo método de análise 

de cenários MOP (Mais provável – Otimista – Pessimista). 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 
O estudo, ora em projeto, pretende abordar a viabilidade econômica de um 

projeto de investimento em um shopping center regional, situado na região central da 

cidade de Brasília, DF, constituído na forma de um empreendimento protótipo, 

denominado Protótipo Shopping Center, fazendo uso da avaliação do seu fluxo de 

caixa pelos métodos do VPL e da TIR, além da análise de risco do projeto pelo método 

da análise de cenários MOP (Mais provável – Otimista – Pessimista). 

 O enfoque deste estudo de viabilidade econômica e financeira estará voltado 

para o empreendedor investidor corporativo e não para o lojista do shopping que 

também será um pequeno investidor do empreendimento ao estabelecer a sua loja no 

local. 

 O Protótipo Shopping Center terá um tempo previsto de construção de dois 

anos, com data de inauguração estabelecida para o dia 31 de outubro de 2002, sendo 

que o prazo total de análise deste projeto será de doze anos, dos quais os dois 

primeiros anos corresponderão ao período pré-operacional e os dez anos seguintes ao 

período operacional, ao final do qual, ficou estabelecido que o shopping será alienado. 

 Serão adotadas as seguintes premissas de natureza conservadora quanto à 

previsão de ingressos de receitas e saídas de despesas: 

 

a) não haverá o recebimento de receitas de CDU (luvas) da locação de lojas 

âncoras, de lojas de serviços, de quiosques e estandes, de teatros e de 

depósitos locáveis, a qualquer tempo; 

b) não haverá o recebimento de receitas de aluguel variável, a qualquer tempo; 
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c) não haverá o recebimento de receitas de taxa de transferência no repasse do 

ponto entre duas lojas, a qualquer tempo; 

d) não haverá o recebimento de receitas financeiras decorrentes da cobrança 

de multa, juros e correção monetária sobre débitos não pagos no 

vencimento, a qualquer tempo. 

 

Os valores de receitas de aluguel por metro quadrado de ABL e de CDU por 

metro quadrado de ABL, de venda por metro quadrado de ABL, do percentual de 

vacância de lojas sobre a ABL, do percentual de inadimplência mensal irrecuperável 

de aluguel e de CDU, dos custos de condomínio por metro quadrado de ABL de lojas 

vagas, entre outros, serão aqueles usualmente praticados pelo mercado, no período de 

sua ocorrência, conforme consta na relação de premissas que servem de base para a 

construção do fluxo de caixa deste projeto de investimento apresentado neste trabalho. 

Não será incluído no fluxo de caixa padrão apresentado, um investimento 

específico para a aquisição do terreno onde será construído o shopping porque, como 

comumente acontece neste tipo de situação, o terreno geralmente costuma ser 

permutado por uma participação nos resultados do empreendimento e no caso ficou 

estabelecido que este percentual seria de 10%. 

Será admitido também que o valor estimado do potencial de vendas por metro 

quadrado de ABL e do mix de lojas sugerido para o futuro Protótipo Shopping Center 

foram obtidos através de empresa especializada em pesquisas de viabilidade 

econômica, especialmente contratada para realizar este trabalho de prospecção, sendo 

também esta prática bastante comum no mercado. A razão para isto se deve ao fato de 

que este tipo de pesquisa de mercado requer conhecimento de notória especialização e 

sua realização neste trabalho fugiria aos objetivos deste estudo.  

 
 
1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

Na literatura em geral são raros os casos relatados que abordam questões de 

caráter prático no que se refere à análise de grandes projetos de investimentos 
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utilizando os métodos do VPL e da TIR e tratando da análise de risco do projeto pela 

análise de cenários pelo método MOP. 

Por outro lado, no contexto da indústria de shopping centers, há no Brasil muito 

pouca literatura específica disponível no meio técnico tratando de investimentos de 

base imobiliária como os Shopping Centers, apesar da importância deste segmento da 

economia. 

As razões para a inexistência de uma bibliografia específica sobre o assunto se 

devem ao fato de que as informações sobre os métodos e a inovação no setor 

representam uma reserva de conhecimento que faz diferença na competição de 

mercado, de forma que não interessa divulgar estas informações. 

Com as informações contidas nesta dissertação é razoável admitir que um 

eventual interessado em investir nesse tipo de investimento encontrará os dados 

necessários e suficientes para a tomada de sua decisão. 

Portanto, trata-se de tornar mais transparentes as paredes dessa “caixa preta” 

tornando o conhecimento consolidado sobre o tema acessível a todos os que vierem a 

se interessar pelo assunto. 

Este trabalho ao mesmo tempo em que faz a prospecção dos passos do 

desenvolvimento prático do projeto, procura no referencial teórico o embasamento 

bibliográfico indispensável à análise de viabilidade econômica e financeira do mesmo. 

Finalmente, este trabalho deverá demonstrar como escolher e decidir sobre a 

melhor alternativa de projeto de investimento em shopping center, através da aplicação 

dos métodos do VPL e da TIR e da análise de risco do projeto pelo uso do método da 

análise de cenários MOP (Mais provável – Otimista – Pessimista), como ferramentas 

de auxílio à decisão. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Em síntese, em termos metodológicos, a pesquisa foi desenvolvida inicialmente 

através do levantamento da bibliografia pertinente aos temas relacionados ao 
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planejamento e o funcionamento de um shopping center além do tema relativo à 

análise de projetos de investimentos. 

Por outro lado, como a bibliografia não relaciona os conceitos econômicos-

financeiros com a prática da análise de projetos, sempre que foi necessário mencionar 

os componentes do projeto como por exemplo receitas, despesas, o valor residual, 

entre outros, estes foram conceituados sob o ponto de vista contábil. 

Para tratar da análise da qualidade do projeto de investimento em 

empreendimentos do tipo shopping center, tomou-se como base um modelo referencial 

usando um protótipo de empreendimento denominado Protótipo Shopping Center, 

cujas características guardam relação de coerência com a realidade e são portanto 

consistentes para o efeito de estabelecer as relações entre as variáveis mais relevantes 

deste tipo de negócio. 

Na obtenção de informações sobre a previsão do potencial de vendas/m2 de 

ABL do tipo de shopping a ser construído e do projeto de mix de lojas sugerido como 

mais adequado para o shopping foi admitido que os empreendedores contrataram uma 

empresa especializada em elaborar este tipo de estudo prévio de viabilidade do 

empreendimento que forneceu estes dados, uma vez que a realização de pesquisas para 

a obtenção deste tipo de dados fugiria completamente aos objetivos deste trabalho. 

Na seqüência, a pesquisa descreve a elaboração econômica e financeira do 

projeto de investimento de forma detalhada, a partir da prospecção da demanda, da 

projeção das receitas e despesas e da avaliação dos investimentos necessários ao 

desenvolvimento do mesmo, na medida em que também relaciona e exemplifica as 

influências das restrições  apresentadas pelos métodos de análise de investimentos 

sobre projetos empresariais, correlacionando o referencial teórico com a prática 

empresarial. 

Após ter sido composto o projeto, o passo seguinte foi testá-lo verificando sua 

viabilidade econômica através do uso das ferramentas de apoio à decisão estabelecidas 

que foram o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno, bem como fazer a 

análise de risco do projeto usando o método de análise de cenários MOP. 
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1.7 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 
 

 Serão apresentados em seguida alguns conceitos de acordo com a terminologia 

própria da indústria mundial de shopping centers adotados tanto pelo mercado e pelo  

meio técnico, quanto pela Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce e 

ainda pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping Centers - Alshop. 

 Geralmente, os shopping centers são recintos fechados possuindo sistema de ar 

condicionado e área própria para estacionamento de veículos. Os espaços dos 

shoppings destinados à montagem e ao aluguel das lojas são definidos conceitualmente 

como Área Bruta Locável (ABL). O restante do espaço de um shopping é composto 

pelas áreas de circulação dos consumidores (mall interno) que compreende corredores 

e praças internas, com escadas rolantes e elevadores em alguns casos, estacionamentos 

cobertos, além da área reservada à administração e manutenção do estabelecimento. 

 O conceito de shopping center que será usado neste trabalho é aquele adotado 

pela Abrasce, isto é, como sendo um empreendimento que atenda aos pré-requisitos 

estabelecidos pela referida entidade para que seja considerado como tal. 

 Entende-se por Área Bruta Locável (ABL) ao conjunto de áreas ocupadas 

pelas lojas, além das áreas de depósito, escritórios e sanitários exclusivos de lojas e 

outros dentro ou fora das lojas objeto de locação e conceitualmente, contrapõe-se às 

Áreas Comuns. Com o mesmo significado é encontrada também a expressão Área 

Bruta Rentável, usada por aqueles que entendem que a relação entre o lojista o 

empreendedor, juridicamente, a rigor não seria uma relação de locação em stritu sensu, 

dadas as peculiaridades dessa relação comercial. 

Lojas âncoras são estabelecimentos dotados de um grande poder de atração de 

consumidores para o Shopping Center, e que, em geral, possuem área muito superior à 

média das demais lojas comuns, denominadas de lojas satélites. Para a Abrasce, "Loja 

âncora é a unidade varejista integrante de um Shopping Center que representa em área 

aproximadamente 10%, ou mais, do total da Área Bruta Locável do Shopping, desde 

que tenha no mínimo 1.000 m2 de área e seja uma loja de Departamento, um Super ou 

Hipermercado, uma Loja de Variedades ou Departamento Júnior. Exemplos de lojas 
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âncoras são os grandes magazines, supermercados, cinemas, lojas de lazer infantil, de 

boliche, entre outras. 

Lojas Satélites são lojas de diversos ramos do varejo em geral com área 

variando entre 20 e 200 m2. É comum haver restrições municipais à metragem mínima 

que uma loja deve ter e a título de exemplo, em Brasília, nenhuma loja em shopping 

center poderá ter menos que 20 m2 de área de atendimento. 

 Lojas Semi-âncoras são estabelecimentos dotados de um poder de atração de 

consumidores maior que a média das satélites para o Shopping Center, e que, em geral, 

possuem área variando entre 200 m2 e 600 m2. 

Mall ou corredor interno do Shopping é o local por onde os consumidores 

transitam dentro do Shopping, com lojas de ambos os lados. 

Área de influência é a área ou região geográfica que tem potencial de consumo 

para determinado ponto comercial. A dimensão desta área está relacionada ao conceito 

da marca  e ao tipo de negócio varejista. Os critérios mais utilizados para a delimitação 

da área de influência do ponto comercial são a distância (em metros ou quilômetros), 

tempo de deslocamento e regiões  (bairros, cidades, regiões, entre outros). Geralmente 

essa região é o local onde se encontram os consumidores que representam entre 80% e 

90% do montante total da vendas do Shopping Center. A área de influência do ponto 

comercial contém divisões internas denominadas de áreas comerciais primária, 

secundária e terciária em função de sua proximidade e vinculação do público 

consumidor ao Shopping, 

Entende-se por tenant mix como sendo uma configuração específica das 

diversas áreas de comércio do Shopping. Para a Abrasce, “o tenant mix define a 

configuração que assume o arranjo físico das várias áreas unitárias destinadas à 

locação, estando definidas para cada uma o ramo de comércio lojista, forma e 

dimensões e sua localização, uma vez considerada a conveniência recíproca de 

vizinhança e de modo a atender às necessidades e desejos dos compradores, 

permitindo assim um fluxo perfeito de consumidores às lojas e induzindo-os à compra 

de forma conveniente, racional e organizada.” Por mix usualmente também se entende 

como sendo o conjunto das lojas de um Shopping Center. 
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Visando padronizar a comunicação com o público, unificar a linguagem entre 

os Shoppings e unificar a terminologia a ser usada em contratos de locação, a Abrasce  

decidiu através da criação de seu Plano de Mix 2000, classificar as diversas lojas que 

compõem o subsistema de varejo de Shopping Center em oito grupos de atividades 

diferentes que são os seguintes: Lojas Âncora, Megalojas, Vestuário, Artigos do Lar, 

Artigos Diversos, Alimentação, Conveniência e Serviços e, finalmente, Lazer. Para 

maiores esclarecimentos sobre o assunto o Anexo A apresenta o detalhamento do 

Plano de Mix Abrasce 2000. 

Cada um desses sete grupos se subdividem em diversos ramos de negócio, por 

exemplo: no grupo alimentação encontramos nove ramos: Açougue, Peixaria, 

"Bombonière", "Delicatessen", Queijos, laticínios e frios, Confeitaria e padaria, 

Alimentos especiais, Bebidas, e Frutas. A título de curiosidade, as lojas tipo Âncora, 

cuja finalidade é gerar tráfego ao Shopping, ocuparam em média 35,43%; ou pouco 

mais de um terço da ABL dos Shoppings filiados à Abrasce, no mês de julho de 1999. 

Em segundo lugar vieram as lojas do ramo de Vestuário com 22,52% da ABL total e 

em terceiro lugar, encontramos o ramo de Serviços e lazer com 14,86% da ABL total. 

Aluguel mínimo mensal é a mínima despesa paga pelo lojista, por mês, de 

forma postecipada, a título de locação do espaço comercial ocupado pela sua loja, 

definida em contrato próprio e específico de locação. 

Aluguel percentual ou aluguel complementar ou ainda aluguel variável é um 

aluguel a ser pago pelo lojista, calculado com base num percentual fixo sobre o 

faturamento bruto em vendas informadas mensalmente pelo lojista, caso o valor 

correspondente ao percentual do faturamento seja superior ao aluguel mínimo, por 

mês, de forma postecipada, a título de locação adicionalmente ao valor pago de 

aluguel mínimo, do espaço comercial ocupado pela sua loja, definida em contrato 

próprio e específico de locação. 

Na verdade podemos concluir que a título de aluguel em shopping center o 

lojista na verdade pagará sempre um valor calculado com base num percentual 

estabelecido em contrato sobre o faturamento bruto em vendas informadas e/ou 
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auditadas da loja ou pagará o aluguel mínimo mensal se o valor calculado com base no 

percentual for menor que o aluguel mínimo mensal. 

Encargo comum de condomínio é a despesa mensal paga por cada lojista, de 

forma antecipada, para cobrir as despesas comuns rateadas a todas as lojas do 

shopping tais como as despesas com o efetivo de pessoal interno da administração do 

shopping, de limpeza, de vigilância, de iluminação, de água, de manutenção entre 

outras despesas das áreas comuns do shopping. 

Encargo específico de condomínio é a despesa mensal paga por cada lojista, 

de forma antecipada, para cobrir as despesas rateadas relativas a ar condicionado 

fornecido a cada loja pelo sistema central do shopping, de Imposto Predial Territorial 

Urbano (IPTU) e com despesas extras de mão-de-obra do shopping  por serviços 

prestados nas lojas, quando solicitados pelos lojistas. 

Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD) é o coeficiente atribuído a cada loja 

para o pagamento dos encargos comuns e específicos de condomínio rateados 

mensalmente entre todos os lojistas. O estabelecimento de um CRD para cada loja do 

shopping é feito por empresas especializadas e leva em conta o cálculo ponderado de 

um conjunto de variáveis entre as quais citamos: a área da loja, o segmento do 

comércio da loja (varejo, alimentação, lazer, serviços, entre outras), o tipo de loja 

(âncora, satélite, semi-âncora), a extensão linear de vitrine da loja, a posição da loja no 

corredor (de esquina, de meio, de final de corredor), a localização da loja no shopping 

(local com grande ou pequena circulação de pessoas), se a abertura da loja aos 

domingos ou não. No Distrito Federal lojas de varejo, até o ano de 2002 não abriram 

todos os domingos diferentemente das lojas de alimentação e lazer e dos shopping 

centers em capitais de outros estados brasileiros, que sempre abrem todos os domingos 

do ano. 

Ponto de Equilíbrio ou breakpoint é o valor do faturamento em vendas da loja 

acima do qual o lojista passará a pagar além do aluguel mínimo mensal um valor de 

aluguel percentual sobre o que exceder este valor. O valor do ponto de equilíbrio é 

calculado pela divisão do aluguel mínimo mensal pelo valor do percentual 

estabelecido a título de aluguel percentual, isto é, para uma loja que tenha sido locada 
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por um aluguel mínimo mensal de R$ 3.000,00 e com um aluguel percentual 

estabelecido de 5%, o ponto de equilíbrio será calculado da seguinte forma:  ( 3000 / 

0,05 ) = R$ 60.000,00. Outro dado importante a ser ressaltado sobre o ponto de 

equilíbrio é que ele é inversamente proporcional ao percentual estabelecido de aluguel 

percentual, isto é,  quanto maior o valor estabelecido de aluguel percentual, menor será 

o valor calculado para o ponto de equilíbrio, o que redundará, em outros palavras, em 

maior a probabilidade da loja pagar mais aluguel além do aluguel mínimo, já que com 

um valor menor de faturamento em vendas este poderá ultrapassar o ponto de 

equilíbrio gerando mais aluguel a ser pago pelo locatário. Portanto em shopping center 

o aluguel, a rigor, poderá ser sempre variável, função do faturamento em vendas da 

loja, na proporção direta, ou seja, as receitas de aluguel de um shopping dependem do 

faturamento em vendas das suas lojas. 

Custo operacional de uma loja de shopping é definido como sendo o total das 

despesas pagas pelo lojista a título de aluguel total mais os encargos comuns e mais o 

fundo de promoção para por mês de locação. 

Taxa de esforço é um valor percentual que traduz o quanto os custos 

operacionais da loja representam do seu faturamento bruto em vendas informado ou 

auditado. Costuma-se admitir como razoável e ser sinal de bom desempenho do lojista 

um valor de taxa de esforço de uma loja qualquer variando entre 10% e 12% para as 

lojas em geral, excluindo as lojas âncoras e lojas de serviços. 

Taxa de conversão é um valor percentual que traduz o quanto dos 

consumidores que entraram numa loja em busca de um produto acabaram por efetivar 

a sua compra, isto é, quanto dos atendimentos feitos pela loja são efetivamente 

convertidos em vendas pela loja.  

Compra por impulso é a compra feita pelo consumidor de forma inadvertida, 

isto é, aquela compra que não foi objeto de uma programação prévia e que motivou a 

ida do consumidor ao shopping. 

Compra de conveniência é a compra feita pelo consumidor cujo motivador 

que o levou a comprar num determinado lugar  é a sua melhor conveniência (facilidade 

de acesso ao shopping, conforto, segurança, entre outros). 
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Compra comparada é a compra feita pelo consumidor cujo motivador que o 

levou a comprar num determinado lugar foi o resultado de um procedimento de 

comparação entre várias alternativas disponíveis (por exemplo a compra de TV em 

cores, ou uma geladeira) tomando-se por base a relação qualidade x preço ou custo x 

benefício. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1  INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO SHOPPING 

CENTER 
 
2.1.1 O QUE É UM SHOPPING CENTER ? 

 
Neste trabalho o termo Shopping Center será considerado como aquele que é 

adotado pela Abrasce, definido da seguinte forma: Shopping Center é um centro 

comercial planejado sob administração única e centralizada e que: 

a) seja composto de lojas destinadas à exploração de ramos diversos ou 

especializados de comércio e prestação de serviços e que permaneçam, em 

sua maior parte, objeto de locação; 

b) estejam os locatários sujeitos a normas contratuais padronizadas, visando à 

manutenção do equilíbrio de oferta e da funcionalidade, para assegurar, como 

objetivo básico, a convivência integrada; 

c) varie o preço da locação, ao menos em parte, de acordo com o faturamento 

dos locatários; e 

d) ofereça a seus usuários estacionamento permanente e tecnicamente bastante. 

 

 Em outras palavras, a Abrasce define shopping centers da seguinte forma: 

grupos de lojas de varejo planejadas, desenvolvidas e administradas como propriedade 

única; além de tratar-se de um estabelecimento que oferece estacionamento para 

clientes e o seu tamanho e modalidade são determinados pelas características de 

mercado da área comercial em que está localizado. 

 Assim, para a Abrasce, um empreendimento é inserido na categoria shopping 

center se for constituído por um conjunto planejado de lojas que operam de forma 

integrada, sob administração centralizada, e possuir lojas âncoras ou outros tipos de 

estabelecimentos que desempenhem a função de atrair o público. Além disso, a 

maioria dessas lojas deve ser alugada ao varejista e o preço desse aluguel deve variar, 

ao menos em parte, com o faturamento das lojas. 
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 A  Associação Brasileira de Lojistas de Shopping - Alshop, outra entidade do 

setor, apresenta uma definição um pouco diferente para o que vem a ser um shopping 

center, numa conceituação mais ampla que aquela da Abrasce. A maior diferença entre 

as definições dessas entidades refere-se ao direito de propriedade das lojas 

estabelecidas no shopping, que no caso da Alshop considera os centros comerciais 

com suas lojas totalmente vendidas aos lojistas como sendo um shopping. 

Tal distinção conceitual acaba por se refletir na quantidade de shopping 

encontrada na rede instalada que cada uma das entidades registra e faz com que o 

número de shoppings reconhecido como tal pela Alshop seja significativamente maior 

do que aquele informado pela Abrasce. 

 Assim, de acordo com a Abrasce, centros comerciais tipo shopping centers são 

grupos de lojas de varejo planejadas, desenvolvidas e administradas como uma 

propriedade única, havendo, portanto, um contrato de locação entre lojistas e 

empreendedores (pelo menos na maioria das lojas estabelecidas no empreendimento). 

Já a Alshop, por outro lado, considera, além desses estabelecimentos, aqueles 

onde o lojista é também o proprietário da loja e não apenas locatário no direito de uso 

da estrutura técnica do imóvel. 

 Portanto a Abrasce e a Alshop apresentam dados divergentes no que se refere à 

rede instalada de shopping centers no País. 

 
2.1.2 TIPOS DE SHOPPING CENTERS DE ACORDO COM A ALSHOP  

 

2.1.2.1 Shopping Tradicional 

 

Trata-se de um estabelecimento construído especificamente para abrigar um 

centro de compras e que apresenta mix diversificado, praça de alimentação, área de 

lazer, estacionamento e elevado nível de conforto como ar condicionado, escadas 

rolantes, elevadores, segurança e demais serviços. As lojas âncoras, lojas próprias e 

lojas locadas e as chamadas lojas satélites são considerados fatores que integram esse 

tipo de empreendimento e completam as características dessa categoria. 
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2.1.2.2 Shopping Outlet 

 

Trata-se de um estabelecimento que concentra lojas de fábrica, com alguns 

poucos ramos comerciais e de serviços considerados de apoio à operação principal. 

 

2.1.2.3 Shopping Temático 

 

 Trata-se de um estabelecimento cujas lojas estão voltadas preferencialmente 

para um segmento básico do mercado. 

 

2.1.2.4 Shopping Rotativo 

 

Trata-se de um estabelecimento com menor índice de conforto que o dos 

shoppings tradicionais, geralmente com lojas de tamanho reduzido e onde não se 

pratica a obrigatoriedade da permanência do lojista no shopping. Nele, a locação é 

feita por períodos diversos e mais curtos que nos shoppings tradicionais. O comércio 

habitualmente praticado no shopping rotativo está voltado a produtos de baixo valor. 

Também podem ser considerados como shoppings de desconto. 

 

2.1.2.5 Shopping de Atacado 

 

Trata-se de um estabelecimento cujas lojas operam exclusivamente com vendas 

no atacado. Atuam, principalmente, nos ramos de confecção, acessórios e calçados. 

 

2.1.3 MODALIDADES DE SHOPPING CENTERS SEGUNDO A Abrasce   
 

Atualmente, existem no Brasil diversas modalidades de shoppings, como os 

comunitários, os shoppings de vizinhança, shoppings temáticos ou especializados, 

outlet centers e festival centers. 

As definições desses vários tipos de shopping centers apresentadas a seguir são 

elaboradas pela Abrasce, que tem por base o International Council of Shopping Center 
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(ICSC). 

De acordo com a Abrasce, essas diferentes modalidades variam em função da 

localização e abrangência (bairro, comunidade e região), configuração física, carac-

terística dos produtos e serviços oferecidos, perfil mercadológico, entre outras vari-

antes desses estabelecimentos. A seguir serão apresentadas as definições de cada uma 

das modalidades mencionadas. 

 

2.1.3.1 Shopping Regional 

 

Esses shoppings correspondem à grande maioria dos estabelecimentos 

existentes no País. Segundo a Abrasce, até dezembro de 2002, de um total de 165 

shoppings filiados, entre os quais 3 em construção, 95 deles, ou 57,5% são shoppings 

regionais. 

Os shoppings regionais operam com lojas de segmentos variados de varejo, 

oferecendo mercadorias e também opções de serviços. Além das âncoras tradicionais, 

como lojas de departamentos, lojas de departamentos de descontos e hipermercados, as 

áreas de lazer ou praças de alimentação também podem vir a desempenhar um 

importante papel no que tange à atração do público. 

Segundo a Abrasce, este tipo de shopping fornece mercadorias em geral (uma 

boa porcentagem de vestuário) e serviços completos e variados e suas atrações 

principais são âncoras tradicionais, lojas de departamento de desconto ou 

hipermercados. 

Um shopping tipicamente regional é geralmente fechado, com as lojas voltadas 

para um mall interno, sendo que o tamanho médio desses estabelecimentos varia entre 

30 mil e 80 mil metros quadrados. Além disso, é predominante o varejo ligado ao 

vestuário, cuja participação no volume total de vendas chega a 60%, de acordo com os 

empresários do setor. 
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2.1.3.2 Shopping Comunitário 

 

O shopping comunitário oferece uma ampla variedade de lojas de vestuários e 

outras mercadorias em geral. Esses estabelecimentos são menores que os regionais, 

pois medem em média entre 10 mil e 30 mil metros quadrados, e as suas âncoras mais 

comuns são as lojas de departamentos de descontos e os supermercados. 

Entre os lojistas dessa modalidade de shopping podem ser encontrados os 

varejistas offprice, que vendem, com desconto, itens como roupas, objetos e móveis 

para casa, brinquedos, artigos eletrônicos ou para esporte. 

Até dezembro de 2002 existiam no Brasil 44 shoppings do tipo comunitário 

filiados à Abrasce sendo essa modalidade a segunda mais comum no País. 

 

2.1.3.3 Shopping de Vizinhança 

 

Essa modalidade de shopping está vinculada ao conceito de conveniência, por 

oferecer mercadorias de necessidades diárias dos consumidores. Além dos segmentos 

tradicionais, como vestuário e utilidades domésticas, podem constituir o seu mix os 

serviços diversos de conveniência, como restaurantes, bares, padarias, farmácias, 

livrarias, papelarias, floriculturas, lavanderias, lojas de produtos congelados, entre 

outras. 

Assim o shopping de vizinhança é projetado para fornecer conveniência na 

compra das necessidades do dia-a-dia dos consumidores e tem como âncora um 

supermercado, sendo que esta âncora tem o apoio de lojas oferecendo outros artigos de 

conveniência. 

O conceito de shopping de vizinhança ou de conveniência foi importado dos 

strip centers norte-americanos, mas com algumas alterações. Naquele país, esses 

empreendimentos consistem em um conjunto de lojas adjacentes e de segmentos 

variados, geralmente localizados às margens de vias expressas ou grandes avenidas. 

No strip center tipicamente norte-americano, as lojas têm suas fachadas voltadas para 

um estacionamento. 
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No Brasil, esse conceito foi aplicado em redes de supermercados e 

hipermercados. A maioria das lojas se encontra dentro do empreendimento, 

complementando o seu mix de produtos e funcionando como um pequeno shopping 

center. As lojas de apoio, como são denominados os estabelecimentos comerciais e de 

serviços em volta dos hipermercados ou supermercados maiores, estão cada vez mais 

presentes no setor supermercadista nacional. Geralmente, são lojas de pequenas 

dimensões e envolvem diversas atividades comerciais como drogarias, casas lotéricas, 

lanchonetes de fast food, docerias, sorveterias, lojas de perfume, tabacaria, bancas de 

jornais e uma ampla gama de serviços como postos de correios, postos bancários, 

lavanderias, salão de beleza, entre outras. 

Como estão localizados, em geral, dentro de hipermercados e grandes 

supermercados, são empreendimentos menores que os descritos anteriormente, 

medindo entre 3 mil e 15 mil metros quadrados e até dezembro de 2002, havia um 

total de 11 shoppings de vizinhança filiados à Abrasce. 

Não existem dados consolidados sobre o número total de shoppings de 

vizinhança instalados em hipermercados e supermercados brasileiros. Porém, é 

possível dimensionar a amplitude desses negócios, a partir do número de lojas de 

apoio distribuídas pelos hipermercados do Carrefour. Eram 914, no final de 1997, 

distribuídas por todos os seus hipermercados, numa média de 18 estabelecimentos por 

loja. 

 

2.1.3.4 Shopping Especializado ou Temático 

 

Esses shoppings têm como característica básica a especialização em segmentos 

específicos do varejo, tais como moda, decoração, material esportivo, náutica e 

automóveis. Até dezembro de  2002, entre os estabelecimentos filiados à Abrasce, 9 

pertencem a essa modalidade, com grande parte voltada para o ramo de decoração e 

móveis. 

São exemplos dessa modalidade entre outros shoppings o Lar Center, o D&D, o 

Shopping Interlar lnterlagos e o Interlar Aricanduva localizados na capital paulista 
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além dos shoppings CasaPark e Casashopping situados em Brasília (DF), todos eles 

especializados em móveis, decoração e artigos para o lar em geral, ou ainda o 

shopping automotivo, Auto Shopping SP Leste na capital paulista. 

São portanto shoppings voltados para um mix específico de lojas de um 

determinado grupo de atividades, tais como moda, decoração, náutica, esportes ou 

automóveis. 

 

 2.1.3.5 Outlet center 

 

A finalidade dessa modalidade de shopping center é o varejo de desconto. 

Conseqüentemente, o seu mix é constituído por lojas de fábrica que vendem suas 

próprias marcas com desconto, além de outros lojistas do tipo off price. 

A relação comercial entre empreendedores e lojistas é semelhante à existente 

nas demais modalidades. No entanto, para possibilitar a venda a preços reduzidos, os 

prédios apresentam decoração menos sofisticada que a verificada em shoppings 

tradicionais, com lojas mais simples pagando aluguéis menores e custo de construção 

mais reduzido, com diferenças de acabamento. 

O conceito de outlet ou shopping de desconto surgiu nos Estados Unidos na 

década de 70, apresentando forte expansão nos anos 80. Foi instituído no mercado por 

grandes empresas que tinham como principal objetivo escoar o excesso de seus 

estoques. Os outlets norte-americanos têm como característica básica a sua 

localização, em geral afastada dos grandes centros urbanos, nas margens de rodovias. 

No Brasil, o ponto de partida do desenvolvimento desses centros se deu em 

meados da década de 90, com a inauguração do SP Market, na cidade de São Paulo, e 

de mais quatro empreendimentos: Shopping D, também na capital paulista; Castelo 

Factory Prices, na Grande São Paulo; Rio 0ff Price, no Rio de Janeiro; e Shopping DC 

Navegantes, em Porto Alegre (RS). No ano seguinte, houve a inauguração do Nova 

América Outlet Center, em Del Castilho, na zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Até dezembro de 2002, dos shoppings filiados à Abrasce, 3 são outlet centers, 

número esse menor que o verificado em agosto de 1998, quando a entidade possuía 8 
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outlet centers filiados. Segundo profissionais do setor, o desempenho desse tipo de 

empreendimento sofreu fortes impactos a partir da abertura das importações 

intensificadas no período de implementação do Plano Real. A competitividade 

reduzida dos artigos da indústria têxtil nacional frente aos importados — processo que 

começou a se reverter com a desvalorização do real em janeiro de 1999 — fez com 

que esses empreendimentos revissem suas operações, a exemplo do que vem 

ocorrendo com o Shopping D, que  promoveu uma profunda reestruturação e passou a 

operar como shopping regional. 

 

2.1.3.6 Festival center 

 

De acordo com a Abrasce, são estabelecimentos voltados para o entretenimento, 

formando o seu mix restaurantes, fast foods, cinemas e outras diversões. Os dois mais 

recentes empreendimentos desse tipo no mercado nacional foram inaugurados em 

1999 e eram até dezembro de 2002 os únicos no País. Tratam-se do Aeroclube Plaza 

Show, localizado na cidade de Salvador (BA) e do Shopping Pier 21, em Brasília 

(DF). O primeiro deles foi o Estação Plaza de Curitiba (PR). 

Assim, apenas 3 shoppings filiados à Abrasce operam dentro dessa modalidade 

até dezembro de 2002, o que revela que os festival centers ainda são pouco explorados 

no Brasil. 

Este tipo de shopping center está quase sempre localizado em áreas turísticas e 

é basicamente voltado para atividades de lazer, com restaurantes, fast-food, cinemas e 

outras diversões. 

 

2.1.3.7 Power center 

 

Além dessas modalidades consideradas pela Abrasce, um tipo de shopping que 

poderá crescer no País são os power centers. São shoppings cujo mix é constituído de 

um conjunto de lojas âncoras com poucas lojas satélites. Há casos em que o shopping 

abre mão das âncoras tradicionais, como lojas de departamentos ou de desconto, 
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clubes de compras, entre outras, e faz opção por megastores (category killers), lojas 

especializadas que vêm conquistando espaço nos shopping centers. Trata-se, segundo 

especialistas, de uma tendência mundial. 

O Shopping Villa-Lobos é um exemplo de empreendimento que mais se 

aproxima desse conceito, em virtude da opção de ancoragem, baseada nessas lojas. O 

empreendimento, da ECISA, que foi inaugurado em abril do ano 2000 na capital 

paulista, está ancorado por dez lojas especializadas (megastores) de segmentos 

diversos. 

 

2.2 A COMPOSIÇÃO DO MIX DE LOJAS 

 

Em um shopping center a composição do mix de lojas tem uma importância 

estratégica para o sucesso do empreendimento. O planejamento e controle no que se 

refere à definição do número de lojas, assim como a participação de cada segmento no 

mix, são fundamentais e podem variar em função do perfil do público consumidor, da 

localização do empreendimento, da modalidade de shopping center, entre outros 

fatores. 

Os shoppings regionais, que são a maioria dos shoppings no País, segundo a 

Abrasce, operam com segmentos variados do comércio varejista e contam com âncoras 

que podem ser representadas por lojas de departamentos, lojas de departamentos de 

descontos (como, por exemplo, as Lojas Americanas) e hipermercados. 

Os temáticos, por sua vez, operam com segmentos especializados do varejo, 

como artigos do lar, decoração, automóveis, entre outros. Também apresentam lojas 

âncoras voltadas para esses segmentos, além de praça de alimentação e 

entretenimento, a exemplo de cinemas e boliches. 

Existem ainda outras modalidades, como os power centers e os festival centers, 

menos explorados no mercado nacional. No primeiro, o mix é composto por 

megastores de segmentos diversos, como livrarias, brinquedos, vestuário, CDs e 

vídeos, entre outros. Os festival centers apresentam como principal atração o 

entretenimento e são, portanto, constituídos por diversos bares, restaurantes e 
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lanchonetes, além de diversas opções de lazer, como cinemas, parques, entre outras. 

Além disso, outras áreas dos shoppings também funcionam como força de 

atração de público, como as áreas de lazer (cinemas, teatros, parques de diversão, 

boliches, diversões eletrônicas, entre outras.) ou as praças de alimentação, podendo vir 

a assumir, portanto, a função de âncora. 

Como referência para o estudo do tema da composição do mix de lojas de um 

shopping center a Abrasce oferece um Plano de Mix o qual se encontra em anexo nesta 

dissertação. 

 

2.2.1 As lojas satélites 

 

As lojas satélites constituem a grande massa de lojas em um shopping center. 

Atualmente, os shopping filiados à Abrasce somavam até dezembro de 2002 um total 

de 28.966 mil satélites. 

Entre os vários segmentos operados pelas Lojas satélites encontram-se os de 

vestuário em geral (também são incluídos calçados e acessórios), artigos do lar 

(eletrodomésticos, móveis, louças, acessórios para decoração, entre outras.), artigos 

diversos (artigos eletrônicos, instrumentos musicais, ótica, perfumaria/cosméticos, 

Livraria, papelaria, entre outras.) e conveniência (açougues, peixarias, bonbonnière, 

delicatessen, farmácias e drogarias, jornais e revistas, entre outros), além dos 

segmentos de alimentação, serviços e lazer. 

 

2.2.1.1 As lojas satélites do ramo de vestuário 

 

Entre os segmentos de lojas satélites mencionados anteriormente, o de vestuário 

apresenta a maior participação nas vendas dos shoppings, podendo variar em média 

entre 35 e 50%, de acordo com Marcos Romiti, da Intermart/Austin Associados. 

Em alguns empreendimentos, a exemplo do Center Norte, a participação do 

vestuário atinge 70% do total das vendas. No Shopping Center Ibirapuera, a 

participação de vestuário nas vendas, de 30,4%, também é a maior entre os demais 
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segmentos, como artigos do lar, artigos diversos, alimentação, conveniência e serviços. 

A Tabela 10 traz a participação desse segmento em alguns shopping centers. 

 
TABELA 1 -  PESO DO VESTUÁRIO EM ALGUNS SHOPPINGS - 

 FEVEREIRO 2000 
 Shopping   Participação nas vendas 
     (em%) 

Shopping Metrópole    31,4 
Shopping D     63,0 
São Conrado Fashion Mall   43,0 
Shopping Center lguatemi Rio   17,7 
Shopping Penha    41,0 
Shopping Center Norte   70,0 
Shopping lbirapuera    30,4 
FONTE: Panorama Setorial da Gazeta Mercantil 

 

2.2.1.2 As lojas satélites do ramo de alimentação 

 

As lojas da praça de alimentação apresentam, geralmente, participação maior 

nas vendas que as dos segmentos de lazer e serviços. Segundo Marcos Romiti, essas 

lojas podem representar participação de 15 a 25%, em média, no total do faturamento 

do shopping. 

 

TABELA 2 - PESO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM ALGUNS  
 SHOPPINGS – FEVEREIRO 2000 

Shopping Participação nas vendas (em%) 

Shopping Metrópole   17,0 

Shopping Center Norte   12,0 
Rio 0ff Price    10,6 
Flamboyant Shopping Center  10,8 
Shopping lbirapuera   8,9 
ABC Plaza Shopping   14,7 
Shopping D    14,0 
Shopping Center lguatemi Rio  16,0  

FONTE: Panorama Setorial da Gazeta Mercantil. 

 
2.2.1.3 As lojas satélites do ramo de serviços 

 
Ao lado do lazer, os serviços também vêm ganhando maior peso na composição 

no mix dos shoppings, pela sua importância em atrair os consumidores. A participação 
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média desse segmento nas vendas totais dos shoppings varia de 5 a 7%, segundo 
Romiti. 

Entre os shoppings pesquisados, o ABC Plaza é o que apresenta maior 
participação desse segmento, de 2,3% no total das vendas. A Tabela 12 a seguir mostra 
a participação dos serviços no ABC Plaza e em alguns outros shoppings pesquisados. 
 
       

TABELA 3 - PESO DOS SERVIÇOS EM ALGUNS SHOPPINGS – FEVEREIRO 2000 
Shopping    Participação nas vendas (em%) 

Ilha Plaza Shopping Center    2,06 
Outlet Campinas     1,00 
Shopping Metrópole     1,10 
ABC Plaza Shopping     2,31 
Shopping lbirapuera     1,42 
Rio 0ff Price      1,90 
Shopping Center lguatemi Rio    1,56 

FONTE: Panorama Setorial da Gazeta Mercantil 
 

2.2.2 As lojas âncoras 

 

De acordo a Abrasce, as lojas âncoras são operações varejistas que atraem o 

maior tráfego de consumidores para o shopping center Os shoppings filiados à Abrasce   

concentravam 512 dessas lojas até dezembro de 2002. 

Basicamente, são estabelecimentos com área total superior a mil metros 

quadrados, são grandes anunciantes na mídia, possuem políticas promocionais 

arrojadas e operam fortemente com crediário. As lojas âncoras mais usuais são lojas de 

departamentos completas, júnior e de descontos, hipermercados e supermercados. Em 

função da sua importância como polo de atração de consumidores, existem lojas que 

mesmo dispondo de área inferior aos mil metros quadrados, são classificadas como 

semi-âncoras, sendo um exemplo clássico uma loja como a do McDonald’s com cerca 

de 500 m2 de área. 

As lojas de departamentos são consideradas as âncoras tradicionais de shopping 

centers. Desde a abertura dos primeiros empreendimentos no País, esses 

estabelecimentos começaram a inaugurar filiais em shoppings com mais intensidade 

com que faziam em ruas comerciais. 



 

26

Posteriormente, o conceito de ancoragem se modificou, com a participação de 

grandes redes de hipermercados nos empreendimentos, como Carrefour e Extra (do 

grupo Pão de Açúcar), entre outros. Dessa forma, as lojas de departamentos passaram 

a dividir com os hipermercados a ancoragem dos shopping centers, mercado que 

anteriormente era exclusivo das primeiras. 

Em geral, são também consideradas âncoras as lojas de lazer como por exemplo 

cinemas, boliche, academias de ginástica e lojas de diversões infantis. 

 

2.2.3 O ramo de entretenimento 

 

Os shoppings têm ampliado as áreas de alimentação e lazer, que vêm 

funcionando cada vez mais como novas âncoras. Apesar da margem de rentabilidade 

mais baixa que a gerada pelas lojas de departamentos, revelam-se importantes pólos de 

atração. 

A participação do lazer nas vendas dos shoppings pode variar entre 5 e 10%, 

em média, segundo Romiti, podendo chegar a 15% em alguns empreendimentos. 

Verifica-se que esse segmento vem ganhando maior importância no mix dos 

shoppings nos últimos anos, visto que desempenham importante papel no que se refere 

à atração de consumidores. 

Entre as opções de lazer, encontram-se os cinemas e boliches, além dos parques 

de diversões para o público infantil. A seguir, na Tabela 13, pode-se ter uma idéia da 

importância do lazer em alguns empreendimentos. 

 
TABELA 4 - PESO DO LAZER EM ALGUNS SHOPPINGS – FEVEREIRO 2000 

 SHOPPING              Participação nas vendas (em %) 
Shopping Metrópole     2,6 
Shopping Center Norte     10,0 
ABC Plaza Shopping     8,9 
Flamboyant Shopping Center    3,6 
Outlet Campinas      1,0 
Plaza Shopping      0,6 
Rio 0ff Price      3,6 
Shopping D      1,0 

FONTE: Panorama Setorial da Gazeta Mercantil 
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Alguns especialistas ressaltam que a tendência é que lazer e serviços ganhem 

com o passar dos anos, a mesma força e impacto das grandes lojas âncoras. Além da 

invasão dos cinemas tipo multiplex no País (principalmente das redes internacionais 

Cinemark e UCI) outras formas de entretenimento também são oferecidas em 

shopping centers. 

Grandes livrarias, restaurantes temáticos, boliches, danceterias, áreas para 

shows e exposições e parques de diversões passaram a dividir com âncoras tradicionais 

de shoppings, como lojas de departamentos e hipermercados, a tarefa de ancoragem. 

Entre os parques de diversões encontram-se: o Playcenter, presente nos 

shoppings através da marca Playland (centros de diversão dotados de equipamentos 

infantis, videogames, entre outras.); a Game Works (joint venture da Dreamworks, do 

cineasta Spielberg, com a Sega), presente no New York City Center, o Parque do 

Gugu, instalado no Shopping SP Market, na zona Sul da capital paulista; o Parque da 

Mônica, no interior do Shopping Eldorado, também na cidade de São Paulo, entre 

outros. 

Um exemplo de shopping center que abriga grandes lojas âncoras e concede 

grande ênfase ao lazer é o Internacional Shopping Guarulhos. Inaugurado em 

novembro de 1998, o shopping possui como âncoras um hipermercado Extra, além das 

lojas C&A, Renner, Riachuelo e Pernambucanas. Na sua área de lazer, que ocupa 20 

mil metros quadrados, são oferecidos boliche eletrônico de 24 pistas, parque de 

diversões, danceteria, Sport Bar, entre outros estabelecimentos, além de 15 salas de 

cinema da Hoyts General Cinema (sua primeira operação no Brasil). 

Em alguns casos, porém, a ancoragem chega a ser baseada integralmente no 

lazer, como no Galleria Shopping de Campinas, SP que possui 130 lojas satélites nos 

segmentos tradicionais do varejo, lazer e serviços e nenhuma loja âncora. Este 

shopping, por outro lado, concede grande ênfase ao lazer, oferecendo cinemas (são 

sete salas da rede Haway Cinematogrática), casas noturnas, boliche e espaço para 

eventos, além de academia de ginástica. De acordo com a administração do shopping, 

são os segmentos de lazer e alimentação os que têm apresentado maior crescimento em 
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termos de participação nas vendas. 

Outro exemplo de shopping ancorado no lazer e na cultura é o Shopping Pátio 

Higienópolis, inaugurado em outubro de 1999. Este empreendimento conta com seis 

salas de cinema, um teatro com capacidade para 250 pessoas e espaço cultural do 

MAM (Museu de Arte Moderna), além de uma escola de gastronomia, caracterizando-

se como verdadeiro complexo cultural e de lazer. Além disso, este shopping oferece 

uma pista de cooper instalada em sua cobertura, onde os freqüentadores contam com 

atendimento de nutricionistas e personal trainners. 

 

2.2.4 As alamedas de serviços 

 

Em shopping centers da cidade de São Paulo, principalmente, já se tornou 

comum procurar as áreas de serviços para consertos de relógios, fazer pequenos 

reparos em roupas, empacotar presentes, despachar uma encomenda, tirar passaporte 

ou sacar dinheiro. 

Na tentativa de atrair esse público que geralmente dispõe de pouco tempo para 

essas tarefas, os shoppings estão investindo também em “alamedas de serviço”, que 

passam a contar com clínicas de vacinação, laboratórios de análises clínicas, dentistas, 

massagistas, oftalmologistas, veterinários e até cursos de música, idiomas e dança. 

Além desses, são oferecidos pelos shoppings serviços gratuitos, por meio de 

vans, apoio à locomoção de deficientes físicos, cursos de culinária, palestras sobre 

saúde e qualidade de vida, caminhadas acompanhadas por profissionais de educação 

física, carrinhos de bebês, espaço para recreação infantil monitorado por profissionais 

(enquanto os pais fazem as suas compras), e até espaço para orações e meditações, 

independentemente da religião do freqüentador. 

De acordo com profissionais do setor, como consultores e administradores, um 

amplo mix de serviços pode funcionar como âncora de um shopping center. Segundo o 

presidente da Abrasce, Paulo Stewart, há uma tendência de crescimento da oferta de 

uma ampla variedade de serviços aos clientes, visto que empreendedores e administra-

dores têm percebido que a oferta de serviços de qualidade tem se revelado importante 
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forma de atrair consumidores. 

O Shopping Eldorado, por exemplo, instalado na zona Oeste da cidade de São 

Paulo, oferece uma unidade do CPV Vestibulares. Essa escola, que ocupa uma área de 

mil metros quadrados no subsolo do shopping, possui quatro salas de 115 metros 

quadrados cada, 15 professores e 250 alunos divididos em turmas de semi-extensivo 

(anual) nos períodos matutino e vespertino. 

Com os resultados satisfatórios obtidos desde sua instalação no shopping, em 

março de 1999, a CPV Vestibulares estuda a possibilidade de abrir mais unidades em 

shopping centers no ano 2000. 

 

2.3 OS CUSTOS DAS LOJAS NOS SHOPPING CENTERS 

 
Os custos operacionais a cargo dos lojistas em um Shopping Center, e no caso 

do shopping que será tomado como um protótipo em particular, são elevados quando 

comparados com aqueles a que está sujeito um comerciante tradicional de rua. 

Em um Shopping Center qualquer, um lojista pagará mensalmente ao shopping 

basicamente três despesas: uma despesa de aluguel correspondente a um percentual 

sobre o seu faturamento (vendas) declarado, fixando-se um valor mínimo, valendo o 

que for maior, uma despesa denominada de fundo de promoção destinada a cobrir as 

despesas com propaganda e publicidade do shopping, e finalmente uma despesa de 

condomínio para o custeio das despesas correntes necessárias ao funcionamento em si 

do Shopping. Tecnicamente costuma-se denominar ao conjunto destas três despesas 

(aluguel + encargos de condomínio + fundo de promoção) de custo operacional da 

loja. 

Estes custos de operação além de serem inversamente proporcionais à ABL, são 

calculados em função de diversos fatores tais como: área da loja, dimensão da frente 

da loja, ramo de negócio, horário de funcionamento da loja, localização da loja, fluxo 

de pessoas que transitam no corredor na frente da loja, entre outros. 

Além destes custos o lojista de Shopping também está sujeito ao pagamento aos 

empreendedores do shopping da cessão de direitos de uso CDU da estrutura 
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técnica do imóvel representado pelo ponto comercial, sendo também esta despesa 

vulgarmente e inadequadamente conhecida como para o pagamento de “luvas”. 

Some-se a estes custos, aqueles custos decorrentes da instalação física da loja 

no shopping tais como os custos de construção da loja (as lojas do shopping na 

primeira locação após a inauguração do shopping são entregues ao lojista “no osso”) 

que são em geral bem mais elevados que aqueles de uma loja de rua, uma vez que são 

muito maiores as exigências de instalações de lojas em shoppings com a necessidade 

de apresentação de projetos de sprinkler, ar condicionado, luminotécnica, além 

daqueles projetos tradicionais de obras civis e instalações. 

Também os custos com o pessoal (empregados) são em geral mais elevados em 

razão do horário mínimo de 12 horas diárias de funcionamento das lojas do shopping 

de segundo a sábado (e as vezes também aos domingos) o que obriga a loja a ter dois 

turnos de empregados ao longo do dia, sendo o primeiro turno de 10:00 h até às 16:00 

h e o segundo turno de 16:00 h até as 22:00 h. Tal circunstância acaba por representar 

na prática a necessidade de dispor o lojista  de um efetivo em dobro de empregados 

quando comparado com uma loja qualquer de rua. 

Dadas as suas características mercadológicas e seus elevados custos em relação 

ao comércio tradicional, os Shopping Centers exigem um grau elevado de 

profissionalismo dos lojistas e da sua administração interna. A alta competitividade 

existente nesse ambiente permite afirmar que o Shopping Center, definitivamente, não 

é o lugar apropriado para um lojista pouco experiente iniciar os seus negócios no 

varejo. 

 
2.4 A ADMINISTRAÇÃO DE UM SHOPPING CENTER 

 

 A administração de um shopping center pode ser realizada por empresas 

especializadas nesse ramo de atividade, ou seja, empresas de consultoria e 

planejamento, a exemplo da Intermart Austin, Victor Schellenberger, ou pode estar sob 

a responsabilidade de empresas criadas pelos próprios grupos empreendedores para 

exercer com exclusividade essa função, como a Renasce, do grupo Multiplan, a 
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Unishopping, do grupo SONAE Enplanta, entre outras. Essas empresas podem ser 

ainda associadas aos empreendedores ou sócios-proprietários. 

 Os espaços das lojas, como visto anteriormente, pertencem aos empreendedores 

e são alugados aos lojistas, o que confere à administração do estabelecimento maior 

poder de decisão, além da gestão das estratégias do estabelecimento, do condomínio e 

do fundo de promoção, voltado para a publicidade do shopping. 

Além disso, os administradores obtêm condições para planejar o mix do shopping, 

atraindo lojas que vão ao encontro dos interesses do empreendimento. 

 Essa última questão é de grande importância, pois a composição das lojas nos 

shoppings (tenant mix) é um dos fatores-chave para o sucesso do estabelecimento, ha-

vendo várias empresas especializadas nessa área. 

A partir do momento em que as lojas são vendidas aos lojistas, a questão do 

planejamento do mix torna-se prática menos comum, visto que é o lojista 

individualmente que determina o tipo de loja que irá implantar na área de venda 

disponível. 

 

2.5 AS FONTES DAS RECEITAS DOS EMPREENDEDORES DO SHOPPING 

 

 O aluguel cobrado dos lojistas corresponde à principal fonte de receita dos 

empreendedores e a sua duração assim como o seu valor são negociados entre as 

partes. 

Os valores de aluguel são fixos, ou variáveis quando advêm de percentuais 

predefinidos do faturamento bruto em vendas dos estabelecimentos, valendo para o 

efeito de pagamento o aluguel que for maior. 

Tal norma serve para resguardar a receita do shopping em momentos de 

desaceleração das vendas, quando a parte variável do aluguel sofre grande redução. 

 O valor do aluguel pode variar em função da área ocupada pela loja e do 

interesse do shopping em contar com determinada loja em seu mix. O percentual sobre 

as vendas das lojas oscila entre 2 e 8%, em média, segundo Nabil Sahyoun, presidente 

da Alshop. 
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Se a loja representar um importante ponto de atração de consumidores, os 

valores tendem a ser menores. Este é o caso das âncoras, visto que um supermercado 

ou uma loja de departamentos paga uma participação menor, perto do valor mínimo. 

Por outro lado, lojas especializadas, a exemplo de perfumarias, desembolsam 

um percentual maior do faturamento. 

Outra fonte de receita dos empreendedores advém do pagamento da cessão de 

direito de uso da área da loja - CDU, conhecida e confundida vulgarmente como 

“luvas”, que já representaram uma importante fonte de financiamento para o setor. 

 Porém, a cobrança de “luvas” vem se tornando prática cada vez menos comum. 

A concentração do número de shoppings em determinadas áreas dos centros urbanos 

provocou um acirramento da concorrência no setor, beneficiando os lojistas, que 

ganharam maior poder de negociação, contribuindo para a extinção das “luvas” em 

alguns estabelecimentos. 

 De acordo com o presidente da Abrasce, Paulo Stewart, no início da década de 

90, as “luvas” chegavam a financiar cerca de 35% do investimento e, atualmente, 

quando cobradas, financiam entre 20 e 25%. 

Além da concorrência, a cobrança de “luvas” depende da importância do 

shopping e também da loja. Empreendimentos bem sucedidos apresentam condições 

de fazer tal cobrança, visto que as lojas têm grande interesse em se estabelecer nesses 

shoppings. Importa esclarecer que nesse particular que em geral as lojas de griffes 

famosas não costumam pagar CDU para ingresso nos shoppings, chegando a até 

mesmo exigir a construção da loja pelos empreendedores para que venham a se 

instalar no empreendimento. 

Por outro lado, existem aqueles empreendimentos que, devido a causas 

diversas, como localização inadequada, não são bem sucedidos e, com isso, 

apresentam dificuldades em atrair as lojas, o que elimina a possibilidade da cobrança 

de “luvas”. No caso das lojas, a isenção é oferecida àquelas mais procuradas pelos 

shoppings, consideradas fundamentais para o mix do empreendimento. 

Nos Estados Unidos, não existe a cobrança de CDU (ou “luvas”). Ao contrário 

das “luvas”, determinadas redes de varejo, isto é, redes notáveis, têm diante do 
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empreendedor condições especiais para se estabelecer no shopping, como um período 

de carência no pagamento do primeiro aluguel. Cabe esclarecer que nos EUA a lei que 

rege as locações comerciais é muito diferente da nossa, dando ao locador o direito de 

retomar a posse do imóvel a qualquer momento, se julgar de seu interesse sem que 

caiba ao lojista qualquer direito de reparação ou de posse e uso do imóvel. 

As receitas de CDU (“luvas”) só poderão ser auferidas pelo empreendedor 

quando este estiver na posse da loja para uma futura e nova locação. Porém os 

contratos de locação comercial em geral têm um período de vigência padrão de cinco 

anos e ao terminarem poderão ser renovados para o mesmo lojista sem que seja cabível 

a cobrança de nova CDU para o período vindouro. Tal fato poderia levar, por indução, 

a uma situação em que após a locação completa do shopping não mais viessem a ser 

recebidas receitas de CDU, na hipótese da permanência “perpétua” de todas as lojas 

que primeiramente ocuparam o shopping. 

Obviamente esta situação não ocorre já que há sempre rotatividade nas 

ocupações das lojas dos shoppings de onde surge a vacância de lojas com uma dupla 

consequência do ponto de vista das receitas e das despesas para os empreendedores. 

Por um lado, uma loja desocupada e na posse do empreendedor gerará uma 

despesa de encargos comuns e específicos de condomínio para os empreendedores 

pagarem mensalmente enquanto a loja permanecer desocupada. 

Por outro lado, a futura nova locação permitirá que sejam auferidas novas 

receitas de CDU para aquela loja que já teve esta receita anteriormente. 

Uma outra receita do empreendedor que guarda uma certa semelhança com a 

CDU (“luvas”) é aquela prevista no contrato de locação e em geral denominada de 

taxa de transferência que será cabível quando houver o repasse do ponto de uma loja 

qualquer de um lojista para outro. Esta taxa de transferência (entre um lojista outro) 

costuma ser estabelecida contratualmente num valor equivalente a um certo número 

(entre 1 e 10) de alugueis mínimos mensais estabelecidos para a loja em repasse. 

Cabe destacar ainda a receita obtida a partir da utilização de áreas comuns para 

merchandising, que em geral atraem grandes anunciantes. Essas áreas podem também 
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ser ocupadas por quiosques, que alugados temporariamente também são geradores de 

receita. 

O estacionamento, quando é cobrado, representa mais uma fonte de receita para 

os empreendedores. 

 

2.6 OS CUSTOS DE CONDOMÍNIO E DE FUNDO DE PROMOÇÃO 

 

Além do pagamento de CDU, quando existentes, e dos aluguéis pela locação da 

loja, os lojistas pagam uma taxa mensal de condomínio, referente às despesas das áreas 

de uso comum, que são rateadas entre esses agentes. Nessas despesas estão incluídos 

pagamentos de água, energia, limpeza segurança, IPTU, despesas de manutenção 

(elevadores, escadas rolantes, entre outras.), e com pessoal da administração interna do 

shopping. 

Dessas despesas, geralmente as mais significativas para os lojistas são as 

despesas com energia elétrica, água,  e IPTU e em seguida encontram-se as despesas 

com a segurança e limpeza do shopping quando estes serviços são terceirizados. 

Nas despesas comuns de condomínio estarão incluídas todas as despesas com o 

pessoal próprio ocupado na administração do shopping (todas as áreas: administrativa, 

financeira, operacional, marketing, entre outras). 

Estes custos de encargos comuns de condomínio variam muito de acordo com 

as características de cada shopping, oscilando entre R$ 20,00 e R$ 40,00 por m2 ao 

mês, para as lojas satélites com até  200 m2 de área. 

Os lojistas arcam também, além das despesas condominiais comuns, com os 

custos específicos de suas lojas, ou seja, pagam as suas próprias contas de água, 

energia elétrica, ar condicionado e IPTU. 

Estes custos de encargos específicos de condomínio também variam em função 

das características de cada shopping, oscilando entre R$ 5,00 e R$ 15,00 por m2 ao 

mês, para as lojas satélites com até  200 m2 de área. 
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As contribuições para o fundo de promoção, que respondem pelos gastos de 

marketing e propaganda dos shoppings, também fazem parte das despesas rateadas 

entre os lojistas. 

Estes custos de fundo de promoção também variam em função das 

características de cada shopping, oscilando entre R$ 10,00 e R$ 20,00 por m2 ao mês, 

para as lojas satélites com até  200 m2 de área. 

A rigor poder-se-á admitir que a verba paga para o fundo de promoção não é 

exatamente uma despesa stricto sensu e sim um investimento do lojista na propaganda 

do shopping e por via de consequência na sua loja dentro do shopping. 

Outros custos importantes do lojista a serem considerados, além daqueles 

relativos à construção da loja e aos custos operacionais pagos ao shopping, são os 

custos com a montagem da loja (instalação de prateleiras, balcões, móveis e divisórias, 

entre outras), os custos com a aquisição de mercadorias para exposição e estoque 

geralmente armazenadas no mezanino da loja e os custos com pessoal e impostos. 

Ao comentarmos em termos gerais os principais custos envolvidos na operação 

de uma loja em um shopping center não podemos deixar de assinalar que comumente o 

mercado varejista costuma aceitar que uma loja satélite qualquer conseguirá pagar no 

máximo entre 10 e 12% sobre o seu faturamento bruto em vendas mensais para cobrir 

o seu custo operacional junto ao shopping (aluguel + condomínio + fundo de 

promoção) quando considerada toda a cadeia de custos da loja. 

Esse percentual, tecnicamente denominado de taxa de esforço da loja, situado 

entre 10% e 12% do faturamento bruto em vendas mensais da loja, costuma ser 

considerado pelo mercado como o valor ideal a ser pago pelo lojista ao shopping por 

mês, sob pena de não haver uma lucratividade mínima capaz de viabilizar o seu 

negócio. 

Em geral os dois primeiros anos de funcionamento de uma loja em um shopping 

costumam ser os mais difíceis pois é neste período inicial que o lojista estará arcando 

com as despesas de luvas (parceladas em 24 prestações mensais) e ainda com os custos 

de capital de giro investidos na aquisição de seu estoque inicial, além do pagamento de 
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eventuais financiamentos obtidos junto a instituições financeiras para a construção da 

sua loja. 

Aliado também a esta carga de despesas a serem pagas nestes primeiros anos, 

acresce levar em conta o fato de que neste período inicial a loja estará consolidando o 

seu ponto comercial ou fundo de comércio junto aos seus consumidores e portanto não 

estará totalmente maturada para obter o seu melhor potencial de vendas. 

Aos empreendedores caberá sempre pagar as despesas de condomínio de lojas 

desocupadas enquanto elas se encontrarem vagas. Os empreendedores contribuem 

também para o fundo de promoção para o custeio das despesas de promoção e 

marketing do shopping, em valores que podem variar muito de shopping para 

shopping, mas a maior parte dos recursos para essas despesas cabe ao lojista. 

 No entanto, quando são realizados investimentos em melhorias ou reformas ou 

modernização do empreendimento, como por exemplo reforma de fachada ou a 

construção de mais um pavimento de lojas, caberá ao empreendedor arcar com esses 

custos, já que a relação entre empreendedores e lojistas encontra-se disciplinada na Lei 

de Locações - Lei n.º 8.245/91, na Lei dos Condomínios - Lei n.º 4.591/64 e ainda no 

Código Civil Brasileiro – Lei n.º 10.406/2002. 

 

2.6.1 Algumas referências de estrutura de custos condominiais em shoppings 

 

 Os custos administrativos apresentam uma participação significativa nas 

despesas totais dos shoppings. Segundo o Vol. 1, do Panorama Setorial da Gazeta 

Mercantil, no Shopping D, por exemplo, têm uma participação de 49% no custo total, 

de 26% no Flamboyant, de 23% no Shopping Penha, de 18% no ilha Plaza Shopping e 

de 34,85% no Outlet Campinas. 

Ainda segundo o Vol. 1, do Panorama Setorial da Gazeta Mercantil, os custos 

com energia elétrica, que dependem do tamanho dos shoppings, entre outros fatores, 

apresentam participação de 15,5% nas despesas do Outlet Campinas, de 22,8% no 

Shopping Metrópole e de 12% no Esplanada Shopping, também revelando-se 

representativos. 
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Por outro lado, os custos relacionados à manutenção apresentam participações 

menores, se situando entre 1 e 3%. No ABC Plaza Shopping, por exemplo, respondem 

por 2,74% do custo total. No Outlet Campinas, estes custos têm participação de 1,14% 

e no Shopping Metrópole de 2,38%. 

 

2.7 O PLANEJAMENTO PRÉVIO DO FUTURO SHOPPING CENTER 

 

 Primeiramente, importa destacar que a literatura disponível no meio técnico 

tratando de temas relacionados aos empreendimentos de base imobiliária, onde se 

situam os shopping centers é muito restrita. 

 Entendo que as razões para explicar a parca literatura disponível sobre o 

assunto deve-se aos seguintes fatores: 

a) em geral os estudos sobre esses tipos de investimentos são desenvolvidos 

“intra-muros” nas empresas, fazendo deles uma reserva de conhecimento, 

que faz diferença na competição de mercado, não havendo interesse em 

divulgar os métodos e a inovação e, até mesmo no mercado americano, onde 

o número de shopping centers atinge a quase cinco dezenas de milhar, esse 

fenômeno se dá; 

b) os empreendimentos shopping centers não são, em geral, objeto de estudo 

nas escolas de engenharia, salvo alguns casos isolados, ficando o tema dos 

shoppings sendo estudado nas escolas de arquitetura enquanto desenho e 

equipamento urbano e nas escolas de administração e economia no domínio 

do marketing; 

c) em geral, os empreendedores brasileiros do setor são oriundos do setor dos 

empreendimentos imobiliários, mais especificamente do segmento da 

construção civil, onde as análises de investimento x retorno e as análises de 

riscos são feitas num nível muito diferente daquele exigido para os 

empreendimentos tipo shopping center. 
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 No planejamento de shopping centers se busca obter uma estimativa, da forma 

mais precisa possível, sobre o potencial de vendas do futuro empreendimento, a partir 

do qual será desenhado o projeto e estabelecidas as avaliações de viabilidade acerca do 

investimento na sua implantação. 

 Os shoppings centers são empreendimentos de altíssima rigidez, na medida em 

que os investimentos para a sua implantação estão fundamentados em edifícios de 

quase nenhuma capacidade de reciclagem funcional e são aplicados para retorno em 

horizontes temporais longos, períodos em que se exige que o shopping center avance 

na sua penetração no mercado alvo, para manter um padrão de desempenho que 

signifique a sustentação da taxa de retorno esperada para os investimentos, quando se 

tomou a decisão de empreender. 

Usualmente, no caso dos shopping centers, quando se fala em horizontes 

temporais, trata-se de considerar um ciclo operacional de 10 a 20 anos, associado a 

outro ciclo de outros 20 anos, para a exaustão do investimento. 

 O significado disso é que a decisão de empreender deverá ser tomada dentro de 

padrões de risco baixos, de forma que o suporte de análise, que indicará a qualidade da 

posição de mercado do empreendimento, deverá ser estabelecido com extremo rigor, 

porque sustentará uma decisão, como afirmado anteriormente, praticamente 

irreversível e de muito pouca capacidade de absorver, no futuro, mudanças de 

estratégia, para compensação de desvios. 

 Assim, para que se possa atuar dentro de limites de risco baixo, a variável 

fundamental de análise representada pelo potencial de vendas que se espera possa ter 

o shopping center, resultante de sua inserção no mercado, deverá ser de alta 

confiabilidade, para ser capaz de sustentar a segurança exigida para a tomada de 

decisão de empreender. 

 Portanto a discussão da inserção de mercado, isto é, que tipo de shopping e com 

quais características de atração de consumidores, se reflete num passo fundamental na 

rotina de planejamento, da qual se tomará a conclusão sobre a capacidade de vender no 

shopping center e esta análise se inicia na identificação do porquê um determinado 
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público alvo irá despender seu potencial de compras em um determinado shopping 

center. 

 Comumente, os empreendedores do setor ao decidirem investir na construção 

de um shopping center em um determinado centro urbano, contratam empresas 

especializadas em pesquisar e analisar a viabilidade de mercado do futuro 

empreendimento e é através deste tipo de estudo que se obtêem os dados estimados 

para os valores do potencial de vendas do shopping em projeto, entre outras 

informações estratégicas. 

 

2.7.1 As motivações do consumidor 

 

 Sem pretendermos nos aprofundar no assunto, importa apresentar algumas 

considerações  sobre os hábitos de consumo obtidos do senso comum. Nesse sentido, 

poder-se-ia arguir: o que move o consumidor a comprar em um determinado shopping 

center? O consumidor compra num shopping center por necessidade ou anseio, ou 

ainda, para determinadas compras o consumidor espera ter atendida sua expectativa de 

compra com facilidade, especialmente tratando-se de uma necessidade, e, para outras, 

admite uma condição de compra mais difícil, desde que essa dificuldade relativa venha 

acompanhada de algum mecanismo de compensação. 

 Tradicionalmente, seja por necessidade, seja por anseio, as compras são 

classificadas em dois grupos: 

a) o grupo dos produtos cujo motivador, que leva o consumidor a comprar num 

determinado lugar, é a sua melhor conveniência; e  

b) aquele conjunto de produtos que o consumidor comprará somente após 

exercer um procedimento de comparação entre alternativas disponíveis. 

 

 Para as compras de conveniência, é natural que o consumidor busque o atributo 

facilidade e, já para as compras comparadas, o consumidor buscará encontrar 

variedade de alternativas para o binômio qualidade x preço. 
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 A síntese dos anseios de um determinado público alvo define um referencial de 

qualidade e quanto mais identificado estiver um shopping center com esse referencial 

de qualidade que o público alvo do empreendimento estabelece para ele, melhor será 

sua inserção no mercado. O objetivo dessa estratégia é que o público conclua que este 

shopping center tem a qualidade que ele deseja, adquirindo um certo hábito de 

freqüentar este shopping center. 

 Assim, o consumidor cria certas raízes na sua rotina de compras, associadas ao 

reconhecimento de um determinado perfil de oferta, que está disposto naqueles 

shopping centers nos quais compra, movido, após um período de sedimentação, 

exclusivamente por seu hábito, que representa a síntese inconsciente do ajuste de seu 

referencial de qualidade com o daqueles locais. 

 Dessa forma, o que move o consumidor é o ajuste ao seu referencial de 

qualidade, mas a assiduidade a um certo local determina um hábito que é mais forte 

que aquele referencial. 

 Os atributos que compõem o referencial de qualidade do consumidor capazes 

de mover um consumidor para um determinado shopping são basicamente os 

seguintes: acessibilidade; conforto ao chegar; conforto para comprar; ambiente; 

atendimento; diversidade de oferta e complementariedade de oferta. 

 A acessibilidade está associada à inserção urbana do shopping center com 

relação ao tempo, facilidade e qualidade da imagem urbana, no percurso de 

deslocamento do consumidor para esse shopping center. 

 O conforto ao chegar está associado à capacidade de acessar o edifício do 

shopping center, à condição de ingresso no shopping center, especialmente para os 

consumidores que chegam de carro e esperam encontrar facilidades para estacionar, 

seja em estacionamento aberto, seja em garagens cobertas. 

 O conforto para comprar está relacionado à estrutura da disposição da oferta de 

bens e seu ajuste entre o referencial de qualidade estabelecido pelo consumidor e a 

distribuição da oferta no shopping center. 

 O ambiente está associado à qualidade intrínseca da edificação, quanto ao seu 

projeto arquitetônico, facilidades instaladas (elevadores, escadas rolantes), à 
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configuração das áreas complementares de serviços (banheiros, fraldário), ao micro 

clima, à decoração das lojas, entre outras. 

 O atendimento está relacionado com o trato que recebe o consumidor seja nas 

lojas seja pelo pessoal de apoio interno do shopping (no balcão de atendimento ou por 

vigilantes do shopping). 

 A diversidade de oferta está associada à formatação da estrutura da oferta de 

cada conjunto homogeneizado de produtos, de forma que a elasticidade no binômio 

qualidade x preço esteja equilibrada com relação ao referencial de qualidade do 

consumidor. Assim, em um determinado segmento (por exemplo, moda feminina) 

existe a disponibilidade do produto de menor qualidade e preço até o produto de maior 

qualidade e preço. 

 A complementariedade de oferta está associada à capacidade do shopping 

center cobrir o espectro de necessidades do consumidor, sem que esse se veja obrigado 

a se deslocar para outro shopping center para parte de suas compras , porque este não 

oferece, com a diversidade desejável, o elenco de produtos ajustado à suas 

necessidades. Em outras palavras, a complementariedade de oferta tem a ver com a 

capacidade do shopping center em possuir todos os segmentos possíveis presentes em 

sua composição de mix de lojas. 

 A esse conjunto de atributos, posicionados num determinado estado, denomina-

se sistema de ancoragem do shopping center, ou simplesmente ancoragem, que 

representará, num primeiro momento, o fator que conduz o público alvo para dentro do 

shopping center. A partir daí, deverá o empreendimento estar dotado de condições de 

reter seu público alvo consumindo, o que supõe outros atributos que também 

comporão o sistema de ancoragem, porém num grau inferior. 

 O trabalho de planejamento para definição do perfil de um empreendimento 

shopping center se resume basicamente no seguinte: 

a) em primeiro lugar define-se a estratégia de ancoragem, quando se procura 

impor qual será o vetor pelo qual se pretende penetrar no público alvo. A 

imposição se deve ao fato de que é o empreendedor que irá fazer a escolha 

da tipologia de empreendimento que pretende desenvolver, cabendo à rotina 
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de planejamento a responsabilidade pela caracterização da sua viabilidade, 

indicando a qualidade do investimento e de seus padrões de risco; 

b) a seguir, a partir dessa ancoragem será identificado o público alvo capaz de 

ser emulado, com ajuda de pesquisas sobre o comportamento do público 

alvo, relativamente ao conjunto de atributos que compõem a definição de 

ancoragem prevista; 

c) com os dados relativos à estratégia de ancoragem e do público alvo será 

feita uma análise de pré-viabilidade econômica do empreendimento; 

d) caso seja o empreendimento viável economicamente dever-se-á estruturar 

a ancoragem que consistirá em configurar os seus  parâmetros para dar 

início ao projeto do shopping center no que se refere às suas características 

físicas e com respeito à  inserção de mercado pretendida, que será o 

parâmetro indutor para a busca dos futuros lojistas que irão compor o 

shopping center. 

 

Segundo Lima Jr. (1996) existem basicamente duas técnicas de planejamento 

de ancoragem de shopping centers: 

a) com ênfase na acessibilidade e 

b) com ênfase no mix de lojas. 

 

As técnicas mais correntes para planejamento têm ênfase na acessibilidade, que 

para certos tipos de shoppings centers tais como os de vizinhança, conveniência ou 

shopping center regional, são as mais seguras, no sentido de garantir a sua ancoragem 

junto ao público alvo, por prazos longos. O procedimento neste caso consistirá na 

construção de modelos essencialmente gravitacionais na análise de comportamento do 

consumidor que servem para delimitar áreas geográficas urbanas em que a 

concorrência fica restrita, ou ausente, criando nichos de mercado. 

Entendendo que o consumidor dá ênfase à acessibilidade, o fator decisivo será o 

seu tempo de deslocamento do seu domicílio até o shopping center em comparação 

com os shopping centers já instalados. 
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Assim, no planejamento com ênfase na acessibilidade, só será considerado 

como público alvo aquele conjunto de consumidores, que estão numa determinada 

região urbana, para os quais os tempos de deslocamento para essa unidade representem 

a sua alternativa de deslocamento de menor tempo. 

Essa região urbana representará a área (ou região) de influência do shopping 

center, segundo este critério de planejamento. Admitindo-se que já esteja instalado um 

shopping center na região urbana, haverá uma zona de conflito em que o consumidor 

tem igual condição de conforto no seu deslocamento para o shopping a ser construído 

e um shopping já existente. 

Num planejamento mais conservador com critério de maior segurança, o 

conjunto de consumidores dessa zona de conflito deverá ser descartado, embora 

possam esses consumidores virem a ser incorporados à área de influência do novo 

shopping. 

Assim, para os shopping centers do tipo vizinhança, conveniência ou regional, 

o planejamento se inicia com a determinação de uma área de influência, a partir da 

imposição de um tempo máximo de deslocamento, arbitrado ou pesquisado, para que 

o público alvo, que estará dentro da referida área, atinja o shopping center. Essa área 

de influência será limitada por uma isócrona ou uma isocota a partir da localização 

pretendida para o shopping center e o público alvo será composto pelos consumidores 

que nela residem. 

Se o empreendedor caracterizar, de antemão, um perfil desejado para o seu 

shopping center, a imposição da área de influência será derivada dele, sendo tão mais 

ampliada, quanto mais completa for a linha de produtos que o shopping center 

pretender vender. Essa amplitude, associada aos atributos de complementariedade e 

diversidade, está vinculada à necessidade de se atingir um volume elevado de vendas 

no shopping center, compatível com o volume de oferta de bens. 

Assim, em princípio, e considerando uniforme a densidade da população 

urbana, se forem estabelecidos prazos maiores de deslocamento até o shopping, com a 

conseqüente extensão da isócrona ou isocota para limites mais altos, será elevada a 

quantidade de consumidores na área de influência. Os shopping centers regionais têm 
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esta característica, de forma que devem ser dotados de sistema de ancoragem 

vigorosos, seja para atrair público alvo com tempos de deslocamento mais altos, e a 

distâncias maiores do shopping, como para manter a atratividade sobre esses 

consumidores, ao ponto de derivar seus hábitos e sustentá-los pelo ciclo operacional. 

Por outro lado, o planejamento do shopping center poderá colocar a ênfase da 

sua ancoragem numa certa especificidade ou seja, no mix temático. Os shopping 

centers de vizinhança, conveniência e regionais, são de mix disperso e os demais tipos 

costumam ser caracterizados por manter a ênfase da sua ancoragem na identificação de 

uma prioridade na formatação de seu mix, tematizando-o, isto é, de mix temático. 

Os shopping centers de mix temático tiveram seu início pela identificação, por 

empreendedores inovadores, de que as cidades com grandes mercados de varejo, 

acabam por, de forma autógena, concentrar lojas de linhas de produtos muito 

específicas em certas áreas, sem que isso represente a instalação de um conflito 

predatório, mas, ao inverso, potencialize a ação de mercado, facilitando ao 

consumidor, pela diversidade da oferta, a comparação e a escolha. 

Essa tendência só se manifesta para linhas de produtos cuja compra está sujeita 

a um alto grau de comparação e que não se faz com grande habitualidade, isto é 

esporadicamente. A não habitualidade evidencia que a ênfase de planejamento destes 

shopping centers nunca poderá estar na acessibilidade, com conceito de curto tempo de 

deslocamento. 

São exemplos de shopping centers de mix temático concentrados em linhas 

específicas de produtos que estão sujeitos a um alto grau de comparação, os centros de 

design – móveis, aparelhos e objetos para a casa, os centros automotivos e os centros 

de eletrônica e informática.  

Também são exemplos de shopping centers de mix temático concentrados em 

linhas específicas de venda de produtos que tenha um privilégio pelo baixo preço, no 

binômio qualidade x preço, os denominados outlet centers voltados para descarregar, 

por preços baixos, as “pontas de estoque” dos fabricantes ou das grandes cadeias de 

varejo, na renovação de suas linhas e os denominados centros de atacado ou discount 
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centers, que vendem produtos com preço muito baixo, oferecendo “pontas de estoque” 

dos fabricantes. 

E ainda, outro tipo de shopping centers de mix temático são aqueles que se 

baseiam na estratificação do público alvo onde se situam os festival malls, ou 

shopping centers de lazer e entretenimento que vêm sendo instalados no Brasil, que 

costumam concentrar lojas de diversão infantil, cinemas, teatros, boates, lojas de fast 

food e vários restaurantes. 

Segundo Lima Junior (1996),para os empreendimentos planejados com ênfase 

no mix temático, a identificação do público alvo não é feita por modelos 

gravitacionais, mas somente por modelos de inserção calibrados por padrões de riscos 

impostos pelo empreendedor e através de rotinas de pesquisa de campo. 

Seja qual for a ênfase usada no planejamento da ancoragem, o potencial de 

vendas esperado do shopping center deve ser extraído sempre a partir da medida do 

potencial de mercado, porém com critérios exclusivos de inserção em que a 

imposição do patamar de risco é direta e deverá ser do empreendedor e não do 

planejador. 

A determinação do potencial de vendas esperado do shopping center é que 

permitirá planejar a área de vendas a ser instalada nesse shopping center e o seu mix. 

O potencial de vendas do shopping center, que depende do quanto da renda do 

consumidor que se encontra na sua área de influência é gasta nesse shopping, será o 

nível de vendas que se espera obter no empreendimento, após sua implantação e 

estabilização, que é o elemento indutor de seu planejamento. 

No meio técnico, esse período de estabilização das vendas do shopping é 

também conhecido como período de maturação, e em geral pode durar até cinco anos 

após a inauguração do shopping. 

  

2.7.2 A arbitragem do potencial de vendas 

 

 Tecnicamente, o procedimento de análise do potencial de vendas realizado por 

empresas especializadas neste tipo de estudo, sempre se fará por arbitragem, já que o 
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empreendedor e planejador deverão, seguindo o roteiro básico anteriormente 

mencionado, dar partida ao planejamento do empreendimento pela imposição de uma 

estratégia de ancoragem, e daí inferir uma área de influência para o shopping center, 

dentro da qual estará o público alvo para o empreendimento. 

Poder-se-á pretender obter a informação sobre o potencial de vendas através de 

pesquisas. Porém, mesmo que a pesquisa seja feita sobre uma amostra extensiva, terá 

confiabilidade relativa, pois é efetivada sem que o shopping center nada represente 

para esse público do que uma mera intenção de fazer. 

 Com base nesses dois primeiros passos (estratégia de ancoragem e área de 

influência) é possível ao planejador medir os seguintes parâmetros: 

a) o público alvo que está na região de influência; 

b) a renda desse público, que poderá conduzir à divisão da área de influência 

em extratos de público com renda homogeneizada; e 

c) o segmento da renda que é compatível com os dispêndios em produtos que 

comporão o mix de ofertas do shopping center. Com estas informações se 

inicia a análise. 

 

 A indicação do potencial esperado de vendas do shopping center se baseia em 

procedimentos de análise estruturados segundo conceitos de modelos gravitacionais 

puros, posteriormente ajustados por arbitragem, com a imposição de fatores de 

inserção de mercado, segundo a seguinte rotina: 

a) o primeiro passo consiste em impor um tempo de deslocamento, arbitrado 

como confortável para que o consumidor se desloque para o shopping 

center. Os estudos relacionados com o comportamento do consumidor 

indicam, para amostras consolidadas obtidas por pesquisas de campo, 

tempos de deslocamento que os planejadores podem usar como já 

suficientemente calibrados para qualquer dos conceitos de compras seja de 

conveniência, ou seja, por comparação. Através da definição do tempo 

máximo de deslocamento a gasto pelo consumidor até o shopping, se 
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consegue delimitar a área ou região de influência do shopping e identificar o 

público alvo dentro da citada área de influência e sua renda; 

b) com essa área de influência identificada e através de dados demográficos e 

de eventuais pesquisas de campo pode-se medir o seu potencial de vendas 

existente nessa área de influência. Dentro da região de influência o público 

alvo estará estratificado segundo padrões de renda por domicílio, de onde se 

poderá obter o potencial de vendas esperado para o shopping pelo produto 

entre as rendas médias da cada domicílio pelo número de domicílios 

existentes. Alguns destes dados sobre renda familiar dos domicílios, 

especialmente em capitais de estados, costumam estar disponíveis para 

consulta e uso público no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE e, no caso de Brasília, pela Companhia de Desenvolvimento do 

Planalto Central – CODEPLAN, além da Fundação Getúlio Vargas; 

c) por meio de pesquisa de campo, o planejador mede o potencial de vendas 

instalado e que já atende ao público alvo pela concorrência. Caso o 

potencial de vendas instalado seja menor que o potencial de vendas da área 

de influência do shopping center em planejamento, conclui-se que há uma 

fração do potencial de vendas do novo shopping center que se encontra 

disponível para ser atendida de imediato pelo mesmo. Numa postura 

conservadora, deve-se admitir que o potencial de vendas instalado em poder 

dos shopping centers concorrentes não irá migrar para o novo shopping 

center quando este estiver em funcionamento; 

d) obtemos, assim, o potencial de vendas residual pela subtração entre o 

potencial de vendas do shopping em planejamento e o potencial de vendas 

instalado em poder da concorrência, sempre na área de influência do 

shopping center; 

e) haverá ainda vendas no shopping center para: 

a) os consumidores fora da área de influência do shopping em 

planejamento, que representam um potencial de vendas residual 

latente; 
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b) os consumidores dentro da área de influência que embora não tenham o 

hábito de comprar no shopping center, mas de forma não habitual, nele 

farão suas compras; e 

c) os consumidores que estão dentro da área de influência e que mantém 

parte de seus hábitos de compra fora da área de influência do shopping 

center, mas, ocasionalmente, nele compram em maior volume do que é 

seu hábito. 

Esses fatores produzem um potencial de vendas agregado para o potencial 

de vendas residual, que é arbitrado no ambiente do planejamento, baseado 

em amostradas calibradas. Costuma-se admitir um índice para esse potencial 

agregado de 10% até 15% do potencial residual como perfeitamente 

aceitável, conforme trata Lima Jr. (1996); 

f) por fim, pode-se obter o potencial de vendas esperado para o novo 

shopping pela soma do potencial de vendas residual ao potencial de 

vendas agregado. 

 

Após ter sido arbitrado o potencial de vendas com o qual vai se planejar o 

shopping center, o dimensionamento das suas áreas é objeto do próximo passo da 

rotina. 

 Assim, dispondo das informações de planejamento relativas ao potencial de 

vendas esperado para o shopping center e ainda da eficiência de vendas encontrada 

no ambiente da concorrência; isto é, tendo sido reconhecida a forma como as vendas 

se traduzem em renda para o empreendedor, poderemos estabelecer o 

dimensionamento das áreas do shopping center, isto é, a sua ABL e, por via de 

conseqüência, as demais áreas necessárias ao seu funcionamento. 

O procedimento é bem simples e resulta da divisão do potencial de vendas 

esperado pelo valor médio vendido por metro quadrado de área locável ou de loja 

encontrado nos shoppings concorrentes. 
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Finalmente, convém esclarecer alguns pontos importantes relacionados a estes 

trabalhos de pesquisa realizados por empresas especializadas em avaliar o potencial de 

mercado do futuro, no momento atual. 

Estas empresas, como a Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado 

(www.ipdm.com.br), ou a Geografia de Mercado (www.geografiademercado.com.br), 

localizadas em São Paulo, SP, costumam oferecer para a indústria de shopping centers 

uma variedade de tipos de relatórios de pesquisa, que entre outros, cita-se os seguintes: 

a) potencial para novos negócios – avaliação de novos conceitos de shopping 

center com subsídios para a sua formatação, permitindo maximizar seu 

potencial no mercado; 

b) potencial para novos shopping centers – estudo de viabilidade de pontos 

geográficos, a partir de metodologias com forte base teórica e amplamente 

testadas na prática que permitem prever com segurança o “futuro” do 

shopping; 

c)  potencial para expansão ou remodelação – como a atividade de shopping 

center é uma das mais dinâmicas da economia, muitas oportunidades podem 

ser aproveitadas pela expansão ou remodelação de shopping centers já 

existentes. O estudo deste potencial permite captar as oportunidades 

comerciais que os shopping centers podem explorar; 

d) avaliação do nível de satisfação dos consumidores – estudo de satisfação 

de clientes destinado especialmente para shopping centers que permite aos 

Superintendentes e Gerentes de Marketing uma ação de acordo com os 

pontos críticos de satisfação e insatisfação dos seus consumidores, 

identificados por metodologias específicas; 

e) avaliação de segmentação e posicionamento de mercado – estudo de 

segmentação e posicionamento de shopping centers que permite uma ação 

correta e eficaz do negócio junto ao seu público-alvo, diferenciando-se da 

concorrência e trazendo sensíveis resultados práticos ao empreendimento. 
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Por outro lado, para o varejo de lojas, especificamente, costumam estar 

disponíveis os seguintes tipos de pesquisa de potencial de mercado: 

a) potencial para novos negócios – avaliação de novos conceitos varejistas e 

sua formatação para maximizar seu potencial no mercado; 

b) potencial para pontos comerciais – estudo de viabilidade e pontos 

geográficos para lojas, supermercados, hipermercados, bancos e franquias; 

c) potencial de pontos comerciais para pequenas e médias empresas – 

estudo de viabilidade especialmente adaptado às necessidades de empresas 

varejistas de pequeno ou médio porte que precisam de informações seguras 

para a abertura de novas lojas; 

d) avaliação da satisfação dos clientes – estudo de satisfação de clientes 

destinado a empresas varejistas; 

e) avaliação de segmentação de mercado – estudo de segmentação e 

posicionamento de empresas varejistas, que permite a ação correta e eficaz 

da empresa junto ao seu público-alvo; 

f) monitoramento de mercado – estudos regulares que permitem a análise de 

riscos e oportunidades de forma contínua; ajuste da operação varejista de 

acordo com a evolução do mercado, contribuindo para que a empresa 

alcance seus objetivos e mantenha ou melhore sua posição competitiva. 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS INVESTIMENTOS E AS 

RENDAS DOS EMPREENDEDORES DE UM SHOPPING CENTER 

 

 Encarado como investimento, o empreendimento shopping center se apresenta 

como um negócio de aplicação intensiva de capitais na sua implantação, com uma 

expectativa de renda que se manterá por um ciclo longo, associada à estabilização da 

inserção de mercado do projeto. 

O empreendimento será viável quando o empreendedor confrontar a massa de 

investimentos que aplicará na implantação, com a oportunidade de receber renda do 

uso dos espaços, a ser cobrada dos lojistas, dentro de um fluxo de caixa num ciclo 
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temporal preestabelecido, onde se usará um método de análise de investimento tal 

como o método do Valor Presente Liquido ou o método da Taxa Interna de Retorno. 

Tratado do ponto de vista do lojista, aquilo que poderá pagar pelo uso dos 

espaços do empreendimento está vinculado: 

a) ao volume de vendas que seja capaz de manter no shopping center; 

b) aos padrões de eficiência com que usa os espaços para venda, medidos pela 

relação entre o volume de vendas alcançado e a área de loja usada para 

alcançá-lo e 

c) à possibilidade de praticar preços de venda de seus produtos, que encaixem 

as taxas desejadas pelo empreendedor para uso das lojas, de forma 

suportável, e com condição de lhe deixar um resultado que atraia estar no 

shopping center. 

 

A relação de ajuste entre o empreendedor e os lojistas se dá na forma de uma 

parceria, na qual a taxa de uso cobrada está associada ao nível de vendas alcançado em 

cada loja. 

Desta forma, não se tipifica uma relação em que o empreendedor dá em locação 

suas lojas, mas se estabelece um relacionamento em que se constrói uma associação de 

risco limitado por parte do empreendedor, ou como alguns costumam dizer, uma 

“relação de parceria”. 

Em troca da concessão de uso da loja, o empreendedor receberá uma taxa sobre 

as vendas efetivamente alcançadas e, como o empreendedor não tem ação direta sobre 

a eficiência do lojista, se protege cobrando um valor mínimo mensal pela concessão de 

uso, denominado aluguel mínimo. 

 Nada impede que se faça uma simples operação de locação, o que implicaria no 

estabelecimento de um aluguel mínimo fixo. O que se descreverá aqui é o 

procedimento mais corrente e mais avançado que o empreendedor e lojista devem 

aceitar como norma de relacionamento: oestabelecimento de um aluguel variável 

decorrente de um percentual sobre o faturamento bruto em vendas da loja. 

De outro lado, esta forma de ajustar as relações entre as duas partes exige a 
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instalação de mecanismos de controle, que o empreendedor precisa estar disposto a 

implantar e operar, além do que implicará na instalação de um relacionamento de 

parceria, que não implica em acomodação, mas, provavelmente, em conflito. 

Assim, em geral, à concessão de uso da loja, oferecida pelo empreendedor ao 

lojista, corresponde ao pagamento de: 

a) uma parcela fixada, paga durante a implantação do projeto, para  a qual se dá 

a designação de Cessão de Direitos de Uso (CDU) por sedimentação da 

nomenclatura usada nas primeiras formas de contratação, pelo conceito de 

locação, com valor variável, e que está presa exclusivamente a uma forma de 

contornar proibições legais de cobrança de luvas; 

b) uma outra parcela variável, também conhecida como aluguel percentual, 

paga durante a operação do shopping center, calculada, mensalmente, pela 

aplicação de uma taxa de concessão de uso, aplicada sobre o nível efetivo de 

vendas informado pelo lojista, sendo que esta parcela é associada a um piso 

mínimo mensal de pagamento, também conhecido como aluguel mínimo 

mensal, calibrado pelo empreendedor, de forma que não pressione o caixa do 

lojista em meses de menor potencial de vendas; 

c) uma taxa de transferência, em geral arbitrada em até dez alugueis mínimos 

mensais, cobrada do lojista por ocasião do repasse da loja para um outro 

lojista interessado naquela loja. 

 

Para identificar as receitas dos empreendedores durante a operação do shopping 

center, temos, então: 

a) o piso mínimo mensal de aluguel, garantido, do ponto de vista de receita do 

empreendedor; 

b) o “overage”, que representa a diferença entre o piso mínimo de aluguel e a 

parcela calculada pela aplicação da taxa de concessão sobre o nível efetivo 

de vendas, quando houver; 

c) a taxa de transferência entre um lojista que deixa o shopping center  e outro 

que passa a ocupar a sua loja naquele local e 
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d) eventuais receitas de CDU de lojas vagas que não foramlocadas desde a 

inauguração ou daquelas que voltaram a estar na posse doshopping. 

 

Estes parâmetros são definidos em função das áreas das lojas efetivamente 

entregues em concessão aos lojistas. A estas áreas se dá a nomenclatura de Área Bruta 

Rentável (ABR) que se entende estar mais próxima do conceito de relacionamento 

entre o empreendedor e o lojista. 

Usa-se, também mais comumente a acepção Area Bruta Locável (ABL) que 

alguns consideram mais inadequada que a expressão ABR, por caracterizar a relação 

entre o lojista e o shopping como uma relação pura de locação, o que a rigor não é o 

caso pois entre as duas partes se constrói uma relação de verdadeira parceria. 

 O termo Área Bruta Locável derivou de Gross Leaseble Area (GLA) usado 

internacionalmente. A necessidade de alterar a terminologia para ABR, na realidade 

brasileira, está presa aos problemas de instituição de legislação ainda não consolidada 

em relação aos empreendimentos comerciais mais complexos, caindo todas as 

locações no conceito de locação comercial, o que acaba por ser, de tempos em 

tempos, objeto de ação dos legisladores, para fazer regras tópicas, na forma de 

entendimentos jurisprudenciais. 

As áreas que compõem o projeto são da forma ABR, na sua essência, das quais 

parte pode ser dimensionada com critérios mais matemáticos, outras não. 

Diversas áreas são necessárias para fazer funcionar o shopping center, como as 

de serviços, de administração, as de escoamento de lixo, as de manipulação da carga e 

descarga (docas), as áreas de estacionamento e a área do mall, entre as lojas e cada 

uma destas áreas complementares tem um critério para dimensionamento estabelecido 

com base na quantidade de público que deverá circular pelo shopping center,  

Este trabalho não pretende enveredar pelo campo relacionado à elaboração de 

projetos das edificações, de forma que, para estas áreas complementares far-se-á 

somente a referência sobre sua existência. 

Obviamente, a essas áreas corresponderão custos de implantação que afetarão a  

composição dos investimentos, de sorte que, adiante, quando se tratar da análise de 
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qualidade dos projetos de shopping center, usando um protótipo, no presente estudo 

denominado de Protótipo Shopping Center (PSC) para estudar as transações que 

implicam na determinação das variáveis econômicas e seus indicadores de qualidade, 

apenas serão introduzidas a priori estas áreas complementares dentro de um Quadro de 

Distribuição de Áreas do Protótipo Shopping Center. 

O que em geral se observa é que os shopping centers são inaugurados com parte 

da sua área total (ABL) ocupável em funcionamento. Com o tempo, na medida em que 

vai sendo maturado o empreendimento e havendo demanda por novos espaços no 

shopping, vão sendo acrescidas novas áreas na forma de expansões que passam a 

completar as possibilidades de seu uso comercial. 

 No entanto, neste estudo, esse protótipo de shopping PSC terá uma relação de 

áreas parametrizada em projetos que estão implantados, porém não serão 

dimensionadas de forma direta, como elementos de complemento às ABR, para poder 

garantir a eficiência do projeto, em gerar renda. 

 Cabe ressaltar que seu dimensionamento de forma tecnicamente sustentada é 

necessário, pois, feito de forma incorreta, pode acarretar na quebra de qualidade do 

empreendimento, no sentido de ser capaz de gerar vendas e a renda dai resultante. 

Parte das áreas complementares está diretamente ligada aos conceitos de 

ancoragem de um shopping center, como os estacionamentos, que estão nos fatores 

acessibilidade e conforto e o mall e os serviços, que estão associados ao conceito de 

conforto. 

 
 
2.9  CONCEITOS GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE UM 

PROJETO DE INVESTIMENTO EM UM SHOPPING CENTER  

 

 O campo de estudo do tema “análise de projetos de investimentos”, tem sido 

objeto de inúmeras obras que vêm desmistificando essa importante área do 

conhecimento, a qual, inicialmente, era um ramo da engenharia, até mesmo porque a 

análise de projetos de investimentos envolve cálculos matemáticos complexos, o que 

faz com que, ainda hoje, seja ela conhecida como “Engenharia Econômica”. 
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 Segundo Montenegro (1983), a expressão “engenharia econômica” surgiu na 

literatura pela primeira vez na década de trinta, para designar a análise de propostas de 

investimentos em bens de capital, baseadas em estudos de engenharia. 

 Assim, passou-se a utilizar a expressão “engenharia econômica” para designar a 

área do conhecimento que se preocupa simultaneamente com a viabilidade dos 

projetos de investimentos, sob a perspectiva da engenharia, mas também tomando-se 

em consideração os aspectos relacionados à área econômico-financeira. 

 Com o aparecimento das calculadoras eletrônicas em meados da década de 70 e 

dos computadores pessoais no início dos anos 80, a maciça quantidade de cálculos 

matemáticos envolvidos na análise de projetos de investimentos, que exigiam um 

enorme trabalho braçal e consumiam muito tempo, pôde ser realizada de forma 

extremamente simples e rápida, usando calculadoras do tipo HP 12C e planilhas 

eletrônicas tipo Excel, que já dispunham de ferramentas específicas destinadas à 

análise de investimentos (Nossiter, 1996). 

 Segundo Hoji (2000), para a Administração Financeira, o objetivo econômico 

das empresas é a maximização de seu valor de marcado a longo prazo, pois dessa 

forma estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários, sejam eles acionistas de 

sociedades por ações ou sócios de outros tipos de sociedades. 

 Assim, os proprietários de empreendimentos privados esperam que seu 

investimento produza um retorno compatível com o risco assumido, por meio de 

geração de resultados econômicos e financeiros (lucro e caixa) adequados por longo 

prazo. 

 A geração permanente de lucros e caixa contribui para que uma empresa 

moderna cumpra suas funções sociais, por meio de geração de impostos, remuneração 

adequada dos seus empregados, investimentos em melhoria ambiental, entre outras. 

 Para Lapponi (2000), o lucro gerado pelas operações da empresa é denominado 

lucro econômico, conceito diferente de lucro contábil. Na definição de lucro 

econômico está incluído o conceito de custo de oportunidade. Define-se custo de 

oportunidade de uma decisão como sendo o valor da melhor alternativa abandonada 

em favor da alternativa escolhida (Lapponi, 2000). 



 

56

 Assim, podemos definir o lucro econômico como sendo o resultado da 

subtração entre o lucro contábil e o custo de oportunidade do capital e de quaisquer 

outros insumos fornecidos pelos financiadores da empresa. 

 Num mercado de concorrência perfeita não é possível gerar lucro econômico, 

porém no mercado real é possível obter lucro econômico. O objetivo dos 

empreendedores é maximizar o valor da empresa, ou simplesmente criar valor. Uma 

decisão criará valor se os benefícios monetários forem maiores que os benefícios 

monetários abandonados com a nova decisão. O valor criado é o lucro econômico, e 

neste trabalho veremos que o Valor Presente Líquido - VPL do fluxo de caixa de um 

investimento mede o valor criado pelo investimento. 

 Podemos medir o valor de um ativo que terá valores diferentes conforme o tipo 

de avaliação usado, por exemplo: valor atribuído pelo preço apregoado que é aquele 

oferecido por um interessado em comprar o bem; pelo custo de oportunidade que é o 

valor de substituição do bem por outro ativo que forneça a mesma utilidade; pelo valor 

agregado que é o somatório de todas as partes que compõem o bem; pelo valor 

pessoal que é estimado pelo dono do bem, incluindo o lado afetivo; valor de mercado 

que obtido pela média do valor de negociação de bens equivalentes no mercado de 

segunda mão, considerando que existe um intenso mercado negociando bens 

equivalentes; e o valor de leilão que é o obtido num leilão, mediante disputa acirrada 

de lances. O melhor valor é o valor de mercado. 

 Porém a determinação do lucro econômico de um determinado investimento, 

por si só, não é suficiente para que se possa afirmar que o resultado do investimento 

seja atraente, porque antes de ser aceita uma proposta de investimento deve-se: 

1) determinar o lucro do investimento, aplicando um método econômico 

definido e 

2) incluir os efeitos do tempo nos desembolsos e receitas da proposta de um 

investimento, aplicando um método financeiro definido. 
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2.9.1 Juros, Valor do Dinheiro no Tempo, Inflação e Fluxo de Caixa 

 

 Definem-se juros como sendo a remuneração do capital, a qualquer título, 

sendo válidas as seguintes expressões como conceitos de juros: 

a) remuneração do capital empregado em atividades produtivas; 

b) custo de capital de terceiros; 

c) remuneração paga pelas instituições financeiras sobre o capital nelas 

aplicado. 

 

Os juros costumam ser fixados por meio de uma taxa percentual que sempre se 

refere a uma unidade de tempo (ano, semestre, trimestre, mês, dia), como por exemplo: 

12% a.a. ou 12% ao ano; 1% ao mês ou 1% a.m. 

A obtenção do valor dos juros do período, em unidades monetárias, é sempre 

feita através da aplicação da taxa de juros sobre o capital aplicado. Assim, por 

exemplo, um capital de $1.000,00 aplicado a uma taxa de juros de 8% a.a. 

proporciona, no final de um ano, um valor igual a: 8% x $1.000,00 = (8/100) x 

1.000,00 = $80,00. 

Os regimes de juros estudados na Matemática Financeira são conhecidos como 

juros simples e juros compostos. 

No regime de juros simples apenas o capital inicial, também chamado de 

principal, rende juros. Nesse regime não se somam os juros do período ao capital para 

o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Os juros não serão capitalizados e, 

consequentemente, não rendem juros. Podemos apresentar matematicamente o 

conceito de juros simples através da seguinte expressão: 

 

Montante = Principal + Juros  ou  o Valor Futuro = Valor Presente + Juros  ou 

 

VF  =  VP  +  VP  x  n  x  i  =  VP  ( 1  +  i  +  n)   onde, 

 

VF = Valor Futuro ou Montante ou Capital no final do período 
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VP = Valor Presente ou Principal ou Capital no início do período 

i = taxa de juros do período aplicada sobre o Principal 

n = número de períodos. 

Obs.: a unidade referencial de tempo da taxa de juros i deve coincidir com a 

unidade referencial de tempo utilizada para definir o número de períodos n. 

 

No regime de juros compostos somam-se os juros do período ao capital para o 

cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Juros são capitalizados e passam a 

render juros. Podemos apresentar matematicamente o conceito de juros compostos 

através da seguinte expressão: 

 

VF  =   VP  ( 1 +  i ) n    onde, 

 

VF = Valor Futuro ou Montante ou Capital no final do período 

VP = Valor Presente ou Principal ou Capital no início do período 

i = taxa de juros do período aplicada sobre o Principal 

n = número de períodos. 

Obs.: a unidade referencial de tempo da taxa de juros i deve coincidir com a 

unidade referencial de tempo utilizada para definir o número de períodos n. 

 

Do ponto de vista da Matemática Financeira, $1.000,00 hoje não são iguais a 

$1.000,00 em qualquer outra data, pois o dinheiro cresce no tempo ao longo dos 

períodos, devido à taxa de juros por período. 

Assim, um capital de $1.000,00 aplicado hoje, com uma taxa de juros de 8% 

a.a., implicará um rendimento anual de $80,00, proporcionando um montante de 

$1.080,00 no final de um ano. Para uma taxa de juros de 8% a.a., é indiferente termos 

$1.000,00 hoje ou $1.080,00 daqui a um ano. Portanto, um capital de $1.000,00 hoje 

somente será igual a $1.000,00 daqui a um ano na hipótese “absurda” de a taxa de 

juros ser considerada igual a zero. 
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De acordo com Samanez (1995), a Matemática Financeira está diretamente 

ligada a um conceito fundamental que é o de valor do dinheiro no tempo, que, por sua 

vez, está interligado à existência da taxa de juros de onde decorrem dois mandamentos 

essenciais da Matemática Financeira que sempre devem ser observados: 

1) valores de uma mesma data são grandezas que podem ser comparadas e 

somadas algebricamente; 

2) valores de datas diferentes são grandezas que só podem ser comparadas e 

somadas algebricamente após serem movimentadas para uma mesma data, 

com a correta aplicação de uma taxa de juros. 

 

Portanto, receber $1.000,00 hoje é preferível a receber esse mesmo valor daqui 

a um ano. 

O valor dos $1.000,00 recebido hoje é maior que o valor dos $1.000,00 

recebido daqui a um ano, pois: 

a) recebendo os $1.000,00 hoje poderíamos comprar um bem e começar a 

usufruí-lo, ou 

b) poderíamos aplicar os $1.000,00 pelo prazo de um ano, a uma determinada 

taxa de juros, resgatando um valor maior depois de um ano. 

 

Deduzimos que $1.000,00 mantido num cofre, com o passar do tempo valem 

cada vez menos. Essa perda de valor é ocasionada por três motivos, separados ou em 

conjunto: 

a) perda do poder aquisitivo, causado pela inflação; 

b) perda dos juros por não ter aplicado os $ 1.000,00; 

c) perda decorrente da inadimplência do devedor. 

 

Quando se defronta com uma possível perda de valor, o que se pode fazer? 

Inicialmente, pode-se quantificar a perda possível, e depois se a perda de valor de um 

capital for constatada a posteriori, isto é, depois de ter acontecido, apenas restará o 

prejuízo a realizar. Entretanto, se a possível perda de valor for reconhecida a priori, ou 
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seja, antes de acontecer, então será possível evitar, diminuir ou até transferir esse 

possível prejuízo. 

Para Horne (1979) e Brealey,Myers e Marcus (1995), os métodos quantitativos 

de análise econômica de investimentos podem ser classificados em dois grupos 

principais: no primeiro grupo estão os métodos que não levam em conta o valor do 

dinheiro no tempo, e no segundo grupo estão os métodos que consideram o valor do 

dinheiro no tempo através do critério do fluxo de caixa descontado. 

Assim, devemos concluir que o valor do dinheiro varia com o tempo e, 

portanto, é absolutamente necessário dispormos de procedimentos de avaliação do 

valor do dinheiro em função do tempo. 

A inflação é o aumento geral e contínuo dos preços dos produtos e serviços. Na 

tentativa de medir a inflação, são definidos índices que acompanham periodicamente a 

evolução dos preços das mercadorias e dos serviços. Com os índices de preços de dois 

períodos seguidos é calculada a taxa de inflação. 

Se o preço de venda de um produto incluir os efeitos inflacionários durante o 

prazo de análise de um projeto de investimento, então a estimativa das receitas será 

realizada em moeda corrente ou nominal. 

Por outro lado, se o preço de venda de um produto não incluir os efeitos 

inflacionários, permanecendo constante durante o prazo de análise do projeto, então a 

estimativa das receitas será realizada em moeda constante, ou real. 

Denomina-se fluxo de caixa ao conjunto de entradas e saídas de dinheiro 

(caixa) ao longo do tempo. Podemos ter fluxos de caixa de empresas, de 

investimentos, de projetos, de operações financeiras entre outras. 

A elaboração do fluxo de caixa é indispensável na análise de rentabilidades e 

custos de operações financeiras, e no estudo de viabilidade econômica de projetos de 

investimentos. 

Na análise de um projeto de investimento é necessário “dispor o dinheiro ao 

longo do tempo”, isto é, alocar as receitas, despesas, investimentos e impostos ao 

longo do prazo de análise do projeto. 
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Para Bierman (1975), denomina-se “Fluxo de Caixa” ao exercício de previsão 

de ocorrência dos fluxos financeiros ao longo do tempo. 

A representação do fluxo de caixa é feita por meio de tabelas e quadros, ou 

esquematicamente, como na figura a seguir: 

 
FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO FLUXO DE CAIXA 

 
 (-)               (-)            (+)               (-) 
  $    $              $    $ 

  (-) Pagamentos     (+) Recebimentos 
 

 
  

  
0  1  2  3  4  n 

   EIXO HORIZONTAL: TEMPO (PERÍODOS) 
 
 
 Essa representação gráfica respeita as seguintes convenções: 

a) a escala horizontal representa o tempo, dividido em períodos descontínuos, 

expresso em dias, semanas, meses, trimestres, semestres ou anos. Os pontos 

0,1,2,3 ..., n substituem as datas de calendário, e são estipuladas em função 

da necessidade de indicarem as posições relativas entre as diversas datas. 

Assim, o ponto 0 representa a data inicial (hoje), o ponto 1 indica o final do 

1.º período e assim por diante; 

b) os intervalos de tempo de todos os períodos são iguais; 

c) os intervalos de tempo só podem ser colocados no início ou no final de cada 

período, dependendo da convenção adotada. Nenhum valor pode ser 

colocado ao longo dos períodos, uma vez que eles não são contínuos. Assim, 

quando os períodos correspondem a trimestres, não há condição de se 

indicar um valor ao longo do trimestre. Uma solução possível, nesse caso, é 

diminuir a unidade de tempo dos períodos, por exemplo, para meses; 

saídas de caixa correspondem aos pagamentos, têm sinais negativos e são 

representadas por setas apontadas para baixo (); 

e) entradas de caixa correspondem aos recebimentos, têm sinais positivos e são 

representados por setas apontadas para cima (). 
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De acordo com Montenegro (1983), qualquer que seja o método utilizado de 

análise do projeto de investimento, far-se-á uso do conceito de fluxo de caixa líquido, 

ou seja,  dever-se-á subtrair das entradas as saídas (despesas e receitas) para todos os 

períodos de vida útil do investimento. 

Os conceitos de Matemática Financeira, como não poderiam deixar de ser, são 

integralmente aplicáveis tanto nos fluxos de caixa sem inflação, expressos em moeda 

estável “forte”, como nos fluxos de caixa com inflação, expressos em moeda “fraca”, 

que perde seu poder aquisitivo ao longo do tempo, em decorrência da inflação 

(Puccini, 1999). 

A diferença básica existente entre os dois modelos corresponde ao valor 

percentual da taxa de juros a ser adotado em cada caso. É evidente que nenhum 

conceito de Matemática Financeira sofre qualquer alteração pela mera variação do 

valor da taxa de juros. 

Nas operações financeiras podem existir dois tipos de taxa de juro: a) a taxa 

nominal de juro usada para calcular os valores monetários do fluxo de caixa da 

operação financeira e, b) a taxa efetiva de juro obtida da relação do valor monetário 

final e inicial do fluxo de caixa da operação financeira. 

Assim, a taxa efetiva de juro de uma operação com valores monetários do 

principal e do futuro (montante) avalia essa operação em moeda corrente, pois a 

avaliação inclui os efeitos da variação do poder aquisitivo durante o prazo da 

operação. Se for retirada a recomposição do poder aquisitivo de todos os capitais, 

obteremos os capitais da operação em moeda constante. Neste caso, a taxa efetiva de 

juro da operação será a taxa real de juro da operação. 

Portanto, podemos afirmar que a taxa real identifica a taxa de juro que mede a 

remuneração do capital em moeda constante. 

A taxa nominal ou total de juros incorpora a taxa de inflação à taxa real de 

juros, e pode ser matematicamente apresentada pela expressão: 

 

( 1 + i ) = ( 1 + j ) . ( 1 + r )     onde, 
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i = taxa total ou nominal de juros, 

j = taxa de inflação, 

r = taxa real de juros. 

 

Obs.:  Taxa nominal => Moeda corrente 

 Taxa real => Moeda constante 

 

Dessa forma podemos afirmar que a Matemática Financeira tem como objetivos 

principais os seguintes: 

a) a transformação e o manuseio de fluxos de caixa, com a aplicação das taxas 

de juros de cada período, para se levar em conta o valor do dinheiro no 

tempo; 

b) a obtenção da taxa interna de juros que está implícita no fluxo de caixa; 

c) a análise e a comparação de diversas alternativas de fluxos de caixa. 

 

O conceito de dinheiro no tempo independe da inflação, pois um indivíduo só 

trocará uma quantia monetária hoje por uma quantia maior no futuro se esta última lhe 

permitir adquirir uma maior quantidade de bens ou serviços, quando comparada com a 

quantia original, isto é, com o seu prórpio dinheiro acrescido de juro. 

Portanto, segundo Ross (1995), o conceito de valor do dinheiro ao longo do 

tempo é expresso em termos de ganhos reais, isto é, descontada a inflação, restando 

claro que a taxa de juro nominal ou taxa de atratividade, que também será denominada 

de taxa mínima requerida, que será tratada em detalhes mais adiante, é o elemento que 

permite transportar um valor de uma época para outra no tempo. 
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2.9.2  Receitas, Despesas, Prazos de Análise do Projeto, Depreciação e Valor 

Residual 

 

Conceitualmente, um aumento qualquer no patrimônio líquido resultante de 

uma transação da empresa denomina-se receita (Iudicibus, 1981). Por outro lado, se o 

termo receita que dizer a parcela de serviço prestado ou produto vendido efetivamente 

dentro do mês; o termo faturamento corresponde ao somatório do valor das faturas 

(notas fiscais, ou boletos) emitidas no mês; e o termo arrecadação é o montante 

financeiro que ingressou no caixa da empresa proveniente do faturamento. 

As receitas de aluguel mínimo mensal e de sua parte variável (percentual) de 

um shopping center são, por força de lei, sempre faturadas, arrecadadas e recebidas de 

forma postecipada, isto é, paga-se o aluguel do mês vencido, sendo que o mesmo 

fenômeno ocorre com o faturamento e a arrecadação das receitas mensais do fundo de 

promoção. No entanto, em regra, as receitas mensais de condomínio, tanto os encargos 

comuns quanto os encargos específicos, costumam ser faturadas, arrecadadas e 

recebidas de forma antecipada, por conveniência e segurança. 

Define-se despesa como uma diminuição qualquer no patrimônio líquido 

resultante de uma transação (Iudicibus, 1981). Contabilmente, tudo aquilo que se 

utiliza ou é consumido para produzir um produto, e no caso da indústria de shopping 

centers prestar um serviço, é considerado como uma despesa: insumos, propaganda, 

salários, material de consumo, peças e componentes de reposição. 

Legalmente (Lei 6.404/76) é feita uma distinção entre custos e despesas 

operacionais: os custos consistem da apropriação de todos os materiais e serviços 

utilizados ou consumidos diretamente na produção do bem ou na prestação do serviço; 

enquanto que as despesas operacionais constituem as despesas pagas ou incorridas 

para vender produtos ou serviços e administrar a empresa, também chamado de over 

head ou despesas indiretas. Nesta análise de investimentos não será feita distinção 

entre os conceitos de custos e despesas, todos aqui denominados simplesmente de 

despesas. 
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O prazo de análise de um projeto de investimento deve ser definido de forma 

que seja possível incluir no fluxo de caixa do investimento todas as estimativas futuras 

significativas das receitas e dos desembolsos. 

Todo projeto de investimento deverá estar delimitado no tempo, sem o que não 

será possível analisá-lo; porém, em certas circunstâncias isso não poderá ser feito com 

precisão, situação em que deverá ser estimada a vida útil dos bens utilizados no 

mesmo (Bierman, 1975). 

Em geral, os prazos de análise dos empreendimentos empresariais situam-se 

entre cinco e dez anos. Porém, o prazo de análise de investimentos em construção de 

shopping centers, usinas hidrelétricas, construção e exploração de estradas é bem 

maior que 10 anos (Lapponi, 2000). 

Em um projeto de investimento para lançamento de um novo produto, o ciclo 

de vida do produto definirá o prazo de análise do fluxo de caixa. O ciclo de vida de um 

produto ou um empreendimento pode ser dividido por fases que se sucedem: fase de 

maturidade, fase de saturação, fase de declínio, e fase de rejuvenescimento. 

Na fase de maturidade as receitas e os custos serão crescentes e, da mesma 

forma, os lucros esperados também serão crescentes. 

Após esse melhor momento do ciclo do produto, na fase seguinte de saturação 

as receitas e os custos decrescerão, porém de forma mais lenta que as receitas e os 

lucros que decrescerão de forma mais rápida até atingir a fase de declínio do produto 

quando os lucros serão negativos, ou seja, de prejuízos crescentes. 

O prazo de análise do projeto de investimento para lançamento de um produto 

não deverá ser maior que o prazo necessário para alcançar a fase de saturação do ciclo 

de vida produto, exceto se no ciclo de vida do produto for incluído o rejuvenescimento 

do produto depois da fase de saturação. 

Segundo Lima Jr. (1996), no caso de projetos de investimento em shopping 

centers, o ciclo de vida costuma ter a seguinte configuração: 

a) fase pré-operacional ou de implantação com duração de cerca de 2 a 5 anos 

para a realização dos estudos de planejamento e de viabilidade do 

empreendimento e da construção do shopping center; 
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b) fase operacional ou de expansão com duração de 10 a 20 anos, em que em 

média, se consideram os 5 primeiros anos desta fase como uma subdivisão 

denominada fase de maturação do shopping; 

c) fase pós-operacional ou de saturação com duração de mais 20 anos. 

 

De acordo com Puccini (1973), a vida econômica de um projeto deveria 

corresponder efetivamente ao período em que o ativo permanece em serviço, período 

no qual um equipamento deve ser contabilizado, porém, na prática, isso nem sempre 

acontece, pois os ativos possuem na verdade duas vidas econômicas: uma vida real e 

outra vida contábil. 

Se a vida útil dos equipamentos do empreendimento coincidir com o prazo de 

análise do projeto, a determinação da estimativa relevante que é o investimento será 

direta. Entretanto, se o prazo de analise do projeto for maior que a vida útil dos 

equipamentos do empreendimento, os equipamentos deverão ser substituídos (ou 

reformados) tantas vezes quantas forem necessárias até completar o prazo de análise 

estabelecido; e o fluxo de caixa deste investimento incluirá investimentos periódicos 

para substituição dos equipamentos (Lapponi, 2000). 

Poderá ainda ocorrer de o prazo de análise vir a ser menor que a vida útil dos 

equipamentos, os equipamentos terão um valor de mercado, tanto maiores quanto 

maiores forem as suas vidas úteis residuais, aceitando que na data terminal os 

equipamentos não serão obsoletos. 

Com o correr do tempo os ativos de uma empresa perdem valor e por isso a 

depreciação é o tratamento legal e tributário da perda do valor de um ativo de uma 

pessoa jurídica. O conceito de depreciação que realmente interessa é o contábil que 

estabelece a dedução dos resultados anuais da empresa antes do cálculo do imposto de 

renda. 

Conceitualmente a depreciação representa a recuperação para a despesa dos 

investimentos realizados e utilizados na geração do produto ou serviço (Leone, 1977). 

Exceto os terrenos, que não se “desgastam” ou “consomem”, todos os ativos utilizados 

na geração de produtos ou serviços têm uma vida de utilidade definida, ou seja, a 



 

67

empresa utilizará esses ativos na produção de bens e serviços por um número finito de 

anos (períodos contábeis) até que se desgastem inteiramente ao contrário de outros 

bens (despesas) que se consomem imediatamente no processo produtivo como: 

insumos, mão-de-obra entre outras. 

Não seria adequado apropriar a despesa de aquisição de uma máquina no 

momento da compra, mas ao longo do tempo em que ela se desgasta. Baseado nesse 

conceito, o processo de conversão lenta e gradativa dos investimentos em despesa é 

chamado de depreciação. Os investimentos ou imobilizados devem, em tese, perder 

totalmente o valor durante a vida útil.  

A legislação da tributação relativa às pessoas jurídicas no que se refere à 

depreciação está estabelecida no Decreto n.º 3.000, de 26 de março de 1999, da 

Tributação das Pessoas Jurídicas referentes à Depreciação de Bens do Ativo 

Imobilizado, no seu artigo 305 estabelece, apresentado de forma reduzida, que: 

 

 Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, 

a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo 

resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal.  

 A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo 

econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de 

propriedade, posse ou uso do bem.  

 A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é 

instalado, posto em serviço ou em condições de produzir .  

 Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de depreciação não 

poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.  

 valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, que se tornarem 

imprestáveis ou caírem em desuso, importará redução do ativo imobilizado.  

 Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis 

intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e 

serviços.  
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Continuando, o Artigo 307 estabelece, apresentado de forma reduzida, que: 

 

 Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso 

ou por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive: 

 I - edifícios e construções, observando-se que:   

a) a quota de depreciação é dedutível a partir da época da conclusão e início da 

utilização;  

b) valor das edificações deve estar destacado do valor do custo de aquisição do 

terreno, admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial;  

 

II - projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos. 

 Parágrafo único. Não será admitida quota de depreciação referente à: 

 I - terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;  

II - prédios ou construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na 

produção dos seus rendimentos ou destinados a revenda;  

III - bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de 

arte ou antigüidades;  

IV - bens para os quais seja registrada quota de exaustão. 

  

O Artigo 309 estabelece, apresentado de forma reduzida, que: 

 

 A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou despesa 

operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual de 

depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis.  

 A quota anual de depreciação será ajustada proporcionalmente no caso de 

período de apuração com prazo de duração inferior a doze meses, e de bem 

acrescido ao ativo, ou dele baixado, no curso do período de apuração.  

 

O Artigo 310 estabelece, apresentado de forma reduzida, que: 
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 A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual 

se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção 

de seus rendimentos.  

 A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil 

admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, 

ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota 

efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que 

faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente.  

 No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto 

poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra 

entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos 

de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não 

forem alterados por decisões administrativas superiores ou por sentenças 

judiciais, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo. 

 Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalação ou 

equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as 

diferentes taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o 

contribuinte não tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas para 

o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior 

vida.  

 

O Artigo 312 estabelece, apresentado de forma reduzida, as regras para 

Depreciação Acelerada Contábil.   

 

 Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do número de 

horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada: 

 

       I - um turno de oito horas ................. 1,0; 

      II - dois turnos de oito horas .............  l,5; 

     III - três turnos de oito horas ............   2,0.  
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 Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na 

escrituração comercial.  

 

Terminando este breve resumo, nas Disposições Gerais do Decreto n.º 3.000 de 

26 de março de 1999, o Artigo 313 estabelece, apresentado de forma 

reduzida, que:  

 Com o fim de incentivar a implantação, renovação ou modernização de 

instalações e equipamentos, poderão ser adotados coeficientes de depreciação 

acelerada, a vigorar durante prazo certo para determinadas indústrias ou 

atividades. 

  
A Instrução Normativa SRF na 162, de 31 de dezembro de 1998 no seu Artigo 

1.º estabelece que a quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa 

jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de 

vida-útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos, resumidos na Tabela 14: 

 

TABELA 5 - DEPRECIAÇÕES AUTORIZADAS (TABELA REDUZIDA) - MARÇO 1999 
Bens Prazo de vida útil 

(anos) 
Taxa anual de 
depreciação 

Instalações 10 10% 
Edificações 25 4% 

Construções pré-fabricadas 25 4% 
Máquinas e equipamentos ( 1) 10 10% 

Instrumentos e aparelho de medição 10 10% 
Móveis e Utensílios 10 10% 

Veículos para transportes de merc. 4 25% 
Automóveis de passageiros 5 20% 
Sistema de Proces. de dados 2 50% 

FONTE: Secretaria da Receita Federal (www. receita.fazenda.gov.br) 
 (1)  O Capítulo 14 do Anexo I do Decreto n.º 3.000/99 detalha os tipos de máquinas e 

equipamentos. 
 

 Os pontos importantes da legislação da depreciação são: 

a) método de depreciação adotado pela Receita Federal é o método linear como 

mostra a Tabela 14. A depreciação anual é o resultado da divisão do valor 
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do ativo fixo pelo prazo de vida útil ou da multiplicação do valor do ativo 

pela taxa anual de depreciação; 

b) a depreciação dos ativos pode ser acelerada: 

a) se o ativo for utilizado em mais de um turno de trabalho de oito horas 

mantendo o método linear de depreciação, (Artigo 312); 

b) com o fim de incentivar a renovação ou modernização de instalações e 

equipamentos, a depreciação pode ser acelerada, como registra o Artigo 

313.  

c) anualmente, o ativo terá um valor contábil diferente e decrescente; 

d) a depreciação dos equipamentos e instalações é deduzida do lucro bruto na 

forma de custo adicional sem embolso resultando no lucro tributável. 

 

Em qualquer ano do prazo de análise do projeto, o valor contábil de um 

equipamento ou instalação poderá ser diferente de seu correspondente valor de 

mercado seja para continuar realizando o mesmo serviço, ou como simples sucata. 

Portanto, na data terminal de um projeto, o valor residual de toda a instalação, 

ou de apenas um equipamento, terá sempre um valor de mercado diferente de zero. 

O valor residual é uma estimativa relevante que corresponde ao valor da venda 

líquida obtida do valor de venda bruta dos ativos depois de considerar que os ativos 

sendo vendidos como de segunda mão, deverão ser preparados para a venda, o que 

gerará despesas de desmontagem e manutenção. Além disso o valor contábil dos ativos 

vendidos, em geral, será diferente do valor de mercado, seja para continuar como 

equipamento de segunda mão ou como simples sucata. 

Assim, em regra, alguns ativos apresentam um valor residual esgotada a sua 

vida útil, ou seja, após a desativação ou retirada do ativo do processo produtivo, o 

equipamento, a máquina ou o veículo ainda têm um valor de mercado, que na 

terminologia contábil denomina-se de valor residual. 

Nos projetos de investimento, por se tratar de estimativas, o valor residual de 

um bem apenas será considerado se possuir significância, ou seja, se for maior que 5% 

dos valores investidos na sua aquisição. 
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Para Lapponi (2000), quanto maior for o valor residual de um projeto de 

investimento maior será o VPL do fluxo de caixa e dessa forma, estabelecendo-se o 

valor residual igual a zero, estar-se-á tratando as estimativas do investimento de forma 

conservadora. 

 

2.9.3 Taxa Mínima Requerida, Taxa Esperada e Taxa Realizada 

 

Na análise do resultado de um investimento são aplicados três tipos de taxas de 

juros com significados diferentes: 

1) Taxa Mínima Requerida ou Taxa de Atratividade é a mínima taxa de 

juro que o investidor exige para aceitar um investimento. A taxa requerida, 

também denominada de custo de capital, reflete o valor do dinheiro no 

tempo e o risco do fluxo de caixa do investimento. Corresponde também ao 

custo de oportunidade de abandonar a melhor alternativa disponível em 

favor do investimento escolhido, ou ainda é a taxa de juro oferecida por 

outros ativos com risco equivalente ao do investimento sob avaliação. 

2) Taxa Esperada é a taxa de juro que surge do fluxo de caixa do 

investimento; sendo uma medida de rentabilidade do investimento e a taxa 

de juro oferecida pelo investimento. Embora pareça, não é a mesma 

definição apresentada para a taxa requerida, pois a taxa esperada é a taxa 

interna de retorno do fluxo de caixa do investimento. 

3) Taxa Realizada é a taxa de juro obtida depois da conclusão do 

investimento, sendo, portanto, uma medida exata da rentabilidade do 

investimento. Num investimento a taxa realizada é calculada depois de 

conhecer o verdadeiro valor do retorno líquido do investimento. Assim, o 

valor da taxa realizada pode ser diferente da taxa esperada. 

 

De qualquer forma, a decisão de investir é conseqüência da comparação que 

realizam os investidores (empreendedores) entre a taxa mínima requerida de juro do 
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investidor para realizar esse tipo de operação e a taxa esperada de juro da operação 

proposta. 

 

 

2.10 TIPOS, PROPOSTAS E PROJETOS DE INVESTIMENTO E SEUS 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Para manter um empreendimento operando de forma saudável e em 

crescimento, os seus empreendedores devem investir em projetos que criem valor para 

a empresa. Uma das decisões das estratégias que definirão o futuro da empresa é a 

decisão de investir que, em geral, imobiliza o capital da empresa durante um longo 

tempo. 

Em termos gerais, investimento é todo dispêndio de capital que pode ser 

recuperado usando normas; por exemplo: as regras de depreciação. Como regra, 

qualquer que seja o tipo de investimento, do desembolso realizado num investimento a 

empresa espera receber benefícios no futuro. 

 Segundo Lapponi (2000), os tipos de investimentos podem ser divididos em três 

grupos: 

a) Investimentos em Ativos Fixos. Os investimentos tradicionais são os 

terrenos, plantas fabris, equipamentos, instalações, a compra de 

computadores entre outras. Neste caso as empresas imobilizam capital e são 

responsáveis pela sua operação, esperando obter benefícios no futuro, 

conforme o fluxo de caixa do projeto de investimento. 

b) Investimentos em Ativos Financeiros. A empresa compra o direito de 

receber retornos futuros de um terceiro, por exemplo, ações, bonds entre 

outras. Esses produtos conhecidos como ativos financeiros geram, também, 

um fluxo de caixa que pode ser determinado com diferentes graus de risco. 

c) Investimentos Intangíveis. Embora não sejam de natureza física nem 

financeira, pois não existe nenhum direito de receber retornos monetários 

futuros, espera-se que esses investimentos gerem benefícios futuros; por 
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exemplo, o treinamento de representantes de vendas entre outras. Os fluxos 

de caixa dos investimentos intangíveis são difíceis de serem estimados a 

priori; pois são incertos. 

 

Em qualquer tipo de investimento, o processo de decisão de investimento em 

uma empresa organizada está definido na sua política de investimentos que estabelece 

o procedimento de apresentação de uma proposta de um projeto de investimento a 

ser aprovada por aqueles que analisarão a proposta. Antes de ser aprovado o 

investimento é apenas um projeto e os valores monetários de seu fluxo de caixa são 

estimativas. 

O valor de uma empresa depende de seu fluxo de caixa futuro. Considerando 

que receber $100 hoje é melhor que receber os mesmos $100 daqui a um ano, o valor 

da empresa pode ser medido pelo valor presente de seu fluxo de caixa futuro. Como o 

fluxo de caixa futuro será gerado pelos ativos existentes e pelos novos ativos que serão 

adicionados à empresa, parte da geração do valor futuro da empresa será proveniente 

dos novos projetos de investimento. Portanto, não será suficiente que os novos projetos 

de investimento gerem retornos positivos, uma vez que deverão agregar valor à 

empresa. 

Dentre os diversos métodos de avaliação existentes na literatura em geral 

costuma-se citar os seguintes: 

a) Método do Payback Simples ou Método do Tempo de Retorno do capital 

investido; 

b) Método do Payback Descontado pelos procedimentos de Valor Presente e 

de Saldo de Projeto; 

c) Método do Valor Presente Líquido; 

d) Método do Valor Futuro Líquido; 

e) Método do Valor Uniforme Líquido; 

f) Método do Índice de Lucratividade; 

g) Método da Taxa Interna de Retorno; 

h) Método da Taxa Interna de Juro; 
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i) Método da Taxa Externa de Retorno; 

j) Método das Opções Reais. 

 

Segundo Brealey, Myers e Marcus (1995), objetivando atender a um maior 

rigor conceitual e dada a necessidade da tomada de decisões de longo prazo, a 

literatura especializada dedica atenção especial para os métodos que, levando em conta 

o valor do dinheiro no tempo, apresentam maior consistência e menores restrições do 

ponto de vista matemático, que são o método do Valor Presente Líquido e o método da 

Taxa Interna de Retorno. 

Em geral, as instituições financeiras usam esses dois métodos tradicionais de 

análise de projetos: as regras do valor presente líquido (VPL) e da taxa interna de 

retorno (TIR). A preferência por esses métodos não é difícil de entender. As regras do 

VPL e da TIR são amplamente difundidas e aplicadas no campo das finanças 

empresariais. A teoria neoclássica do investimento, cuja síntese mais expressiva é o q 

de Tobin (1969), apóia teoricamente ambos os métodos. [Ver Abel (1990), para um 

excelente survey da teoria neoclássica do investimento]. 

Ao longo da última década, entretanto, a eficiência desses métodos vem sendo 

fortemente questionada. Dixit e Pindyck (1994), por exemplo, argúem que a sua 

aplicação pode induzir a decisões de investimento equivocadas. A razão é que eles 

ignoram duas características importantes dessas decisões: a) a irreversibilidade, ou 

seja, o fato de que o investimento é um custo afundado, de modo que o investidor não 

consegue recuperá-lo totalmente em caso de arrependimento; e b) a possibilidade de 

adiamento da decisão de investir. 

Essas características, juntamente com a incerteza sobre o futuro, fazem com que 

a oportunidade de investimento seja análoga a uma opção financeira [Dixit e Pindyck 

(1994)]. Na presença de incerteza, uma firma com uma oportunidade de investimento 

irreversível carrega uma opção: ela tem o direito – mas não a obrigação – de comprar 

um ativo (o projeto) no futuro, a um preço de exercício (o investimento). Quando a 

firma investe, ela exerce ou mata essa opção de investir. O problema é que a opção de 

investir tem um valor que deve ser contabilizado como um custo de oportunidade no 
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momento em que a firma investe. Esse valor pode ser bastante elevado e regras de 

investimento que o ignoram – tipicamente, as regras do VPL e da TIR – poderiam 

conduzir a erros significativos. Para contornar tais dificuldades a solução estaria na 

adoção do Método conhecido como de Opções Reais - MOR, que não será adotado 

neste trabalho. 

Assim, mesmo sabendo da existência de diversos métodos de avaliação de 

projetos de investimento, serão aplicados neste trabalho apenas os seguintes métodos 

já consagrados como os melhores pela bibliografia em geral: 

 

a) Método do Valor Presente Líquido – VPL; e 

b) Método da Taxa Interna de Retorno – TIR. 

 

Far-se-á em seguida uma exposição dos modelos financeiros correspondentes 

aos métodos do VPL e da TIR, que embora complexos no seu entendimento, agregam 

o conceito de valor do dinheiro no tempo. 

A aplicação prática desses métodos exige alguns cuidados, especialmente o 

método da Taxa Interna de Retorno, que possui algumas restrições de uso, o que não 

ocorre com o método do Valor Presente Líquido. 

Assim, para Horne (1979), o método do Valor Presente Líquido é preferível ao 

da Taxa Interna de Retorno, já que pressupõe que as entradas intermediárias serão 

reinvestidas à taxa de de custo de capital da empresa e não apresentam os problemas 

matemáticos que frequentemente ocorrem no cálculo da Taxa Interna de Retorno, para 

projetos que possuem fluxos de caixa não convencionais, ou seja, aqueles que 

apresentam valores de entrada e saída no caixa muito irregulares ou não linearizados. 

Para Gitman (1997), aplicar as técnicas sofisticadas de análise de orçamentos de 

capital denominadas VPL e TIR aos fluxos de caixa relevantes, para embasar a tomada 

de decisão de um analista ou gerente, levam a uma mesma conclusão: aceitar ou 

rejeitar um determinado projeto de investimento. 

De acordo com Thuesen, Fabrycky e Thuesen (1977), as empresas para avaliar 

a viabilidade ou a atratividade de projetos de investimentos, geralmente utilizam os 
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métodos do Valor Presente Líquido e da Taxa Interna de Retorno, os quais oferecem o 

mesmo resultado, embora algumas vezes, escondam algumas armadilhas para o 

analista menos avisado, até mesmo conflitando os resultados. 

 

2.10.1 Método do Valor Presente Líquido - VPL 

 

O método do Valor Presente Líquido – VPL é o método de avaliação que 

mostra a contribuição do projeto de investimento no aumento do valor da empresa. O 

termo “Líquido” se refere à diferença entre o Valor Presente dos capitais positivos e os 

capitais negativos do fluxo de caixa do projeto de investimento. 

 Na formulação do modelo matemático do VPL partimos de um fluxo de caixa 

identificado pelos valores que serão recebidos no futuro, depois dos impostos 

conforme indicado abaixo: 

 

    FIGURA 2 – FLUXO DE CAIXA DE UM 
 PROJETO DE INVESTIMENTO 

Anos Capitais 
0 -I 
1 FC1 

2 FC2 
-- -- 
T FCt 
-- -- 
N FCn 

  
 Onde: 

 I é o investimento de capital na data zero, registrado com sinal negativo por 

ser um desembolso. 

 n é o prazo de análise ou data terminal do projeto. 

 FCt  representa o retorno depois dos impostos na data t do fluxo de caixa. 

Uma das parcelas do retorno FCt é o Fluxo de Caixa Operacional obtido 

como resultado de FCt = Rt - Ct - IRt (Receitas menos Custos menos Imposto 

Sobre o Lucro ou Renda). No último capital do fluxo de caixa FCn poderá 

estar incluído o Valor Residual do Investimento. 
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 K  é a taxa mínima requerida para realizar o investimento. O valor de k  

depende do binômio risco – retorno do projeto de investimento; para um 

aumento de risco espera-se um aumento de retorno, e vice-versa. O período 

da taxa de juro k deve ser igual à periodicidade de ocorrência dos capitais do 

fluxo de caixa do projeto. 

 

Neste fluxo de caixa os capitais são não uniformes e ocorrem com 

periodicidade uniforme, embora o método do VPL não exija que os capitais de fluxo 

de caixa devam ser não uniformes e que aconteçam com periodicidade uniforme. Os 

fluxos de caixa dos projetos de investimento são geralmente anuais, podendo ser em 

alguns casos, semestrais, trimestrais e até mensais. 

O método do VPL compara todas as entradas e saídas de dinheiro na data inicial 

do projeto, descontando os retornos futuros do fluxo de caixa com a taxa de juro k. 

Neste momento será considerado que a taxa requerida será constante, embora o 

método também seja válido usando taxa requerida variável. 

A expressão matemática para o VPL é: 

 
   VPL  =  - I   +    FC1   +     FC2  +  ...  +     FCt    +  ...  +      FCn     
        1+k         (1+k)2              (1+k)t            (1+k)n 

 

 Ou, se agruparmos a soma dos retornos, temos: 
 
          n 

 VPL  =  -I  +   [ (FCn) / (1+k)t  ] 

        t = 1 
  
O critério de avaliação do projeto de investimento consiste em verificar se a 

soma de todos os retornos do projeto na data zero for maior que o investimento I, 

então o VPL do projeto de investimento será positivo. 

Assim, o critério do método do VPL estabelece que sempre que o valor presente 

dos retornos for maior que o valor presente do investimento, calculado com a taxa 

mínima requerida k, o projeto deverá ser aceito. Isto é: 
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 VPL > 0 deve-se aceitar o projeto 

 VPL 0  não se deve aceitar o projeto. 

 

A rigor se VPL = 0 seria indiferente aceitar ou não o projeto. Entretanto, 

preferimos incluir essa possibilidade como parte da decisão de rejeitar o projeto. 

Assim, em conclusão, como na análise de um projeto trabalhamos com 

estimativas futuras, podemos dizer que se VPL > 0 o investimento será recuperado, 

remunerado com a taxa mínima requerida k, e o projeto gerará um lucro extra na data 

zero igual ao VPL. 

Importa também ressaltar que para um mesmo projeto de investimento, o VPL é 

inversamente proporcional à taxa mínima requerida, isto é, quanto maior a taxa 

mínima requerida, menor o VPL e vice-versa. 

A expressão matemática do VPL anteriormente apresentada é utilizada para um 

projeto de investimento com fluxo de caixa convencional, isto é, quando existe um 

único desembolso na data zero e os capitais do fluxo de caixa  apresentam uma única 

mudança de sinal (Ross, 1996). 

Porém, nem sempre o investimento de um projeto é realizado com um único 

desembolso na data zero, já que o valor total do investimento pode ser realizado em 

dois ou mais anos. 

Para Ross (1995) e Lapponi (2000), o método do VPL pode ser aplicado em 

projetos de investimento com qualquer tipo de fluxo de caixa, mesmo quando se tratar 

de um fluxo de caixa não convencional, isto é, quando o projeto exigir mais de um ano 

de desembolsos ou investimentos, o que implicará em várias mudanças de sinal. A 

fórmula geral de cálculo do valor do VPL é a seguinte: 

         n 

VPL  =   [ (FCn) / (1+k)t  ] 

      t = 0 
 

As vantagens do uso do método do VPL são as seguintes: 
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a) inclui todos os capitais do fluxo de caixa e a taxa mínima requerida no 

procedimento de cálculo. Como a taxa requerida de juro é usada para 

calcular o VPL, devemos entender que o método do VPL considera também 

o risco das estimativas futuras do fluxo de caixa; 

b) pode ser aplicado em projetos de investimento com qualquer tipo de fluxo 

de caixa; 

c) informa se o investimento aumentará o valor da empresa, isto é, se o VPL > 

0 espera-se que o valor da empresa tenha um acréscimo igual ao VPL, 

medido na data zero do fluxo de caixa; por outro lado, se o valor do VPL < 

0 o projeto não deverá ser aceito, pois o projeto gerará prejuízo igual ao 

VPL e o valor da empresa decrescerá o VPL, em valor absoluto (Gitman 

1997); 

d) os VPLs de projetos individuais podem ser somados. 

 

As desvantagens do uso do método do VPL são as seguintes: 

a) necessidade de conhecer a taxa mínima requerida, ou custo de capital e, 

como a taxa requerida inclui o risco do projeto, a determinação da taxa 

requerida de juro num projeto diferente dos que regularmente são realizados 

nem sempre será fácil de conseguir; 

b) fornecer como resultado da avaliação do investimento uma medida absoluta 

em vez de uma medida relativa; um valor monetário em vez de uma taxa de 

juro; 

c) na comparação de projetos de investimento, o Método do VPL não permite 

comparar projetos a partir do investimento realizado; 

d) não conseguir reinvestir os retornos líquidos na taxa mínima requerida usada 

para calcular o VPL do projeto, denominado risco de reinvestimento. 

 

Na apresentação do modelo matemático do VPL feita anteriormente, foi 

admitido que a taxa mínima requerida era constante ao longo do período. Porém, o 

método do VPL pode ser usado também quando a taxa mínima requerida for variável. 
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Neste caso o modelo matemático será desenvolvido a partir de um fluxo de caixa 

depois dos impostos, apresentado da seguinte maneira: 

 
FIGURA 3 –  FLUXO DE CAIXA DE UM PROJETO DE INVESTIMENTO 

 COM TAXA REQUERIDA VARIÁVEL 
Anos Capitais k 

0 -I k1 

1 FC1 k2 

2 FC2 k3 
-- -- -- 
t FCt kt 
-- -- -- 

n-1 FCn-1 kn 
n FCn 

 
 Onde: 

 I é o investimento de capital na data zero, registrado com sinal negativo por 

ser um desembolso. 

 n é o prazo de análise ou data terminal do projeto. 

 FCt  representa o retorno depois dos impostos na data t do fluxo de caixa. 

 k1 ; k2 ; k3 ; ... ; kt ; ...; kn  é o conjunto de taxas requeridas, uma para cada 

ano ou período equivalente. 

 

A expressão matemática para o VPL passa a ser: 

 
   VPL  =  -I  +   FC1    +    FC2             + ... +    FCt            + ... +     FCn_______           

    1+k1       (1+k1) (1+k2)          (1+k1)...(1+kt)          (1+k1)...(1+k)n 

 

 Ou, se agruparmos a soma dos retornos, temos: 
 
            n           n 

 VPL  =  -I  +   [ (FCt) /  (1+kt)  ] 
        t = 1        t = 1 
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2.10.2 Método da Taxa Interna de Retorno – TIR 

 

 A curva da função que relaciona VPL com a k (taxa interna de retorno) tem o 

seguinte aspecto apresentada na figura abaixo: 

 

 GRÁFICO 1 – PERFIL DO VPL DE UM INVESTIMENTO 

 
        VPL 
       ($)     (k* = TIR) 
        
     
      VPL1      

 
          0 
      VPL2                  k (%) 
       k1        k*   k2    
 
 
 Analisando o gráfico da curva que expressa VPL em função de k podemos 

concluir que na medida em que a taxa requerida aumenta, o valor do VPL diminui. 

Pode-se observar ainda que existe uma taxa de juro k* que anula o VPL do 

investimento; VPL = 0. Esta taxa k*  é denominada Taxa Interna de Retorno. 

Assim, de acordo com Horne (1979), quando a taxa de atratividade, que é a taxa 

mínima requerida do projeto de investimento for igual à taxa de retorno, o projeto terá 

VPL também igual a zero. 

As outras conclusões que ainda podem ser extraídas do gráfico são as seguintes: 

 quando a taxa requerida k for menor que k* o investimento será aceito. 

 Quando a taxa requerida k for maior que k* o investimento não deverá ser 

aceito. 

 

Este tipo de análise é conhecido como análise de sensibilidade. 



 

83

 Ainda pela análise do gráfico anterior, importa perguntar qual é o valor de k* 

que provoca a reversão da decisão de investir? 

Mediante a interpolação linear podemos encontrar o valor de k* pelo cálculo da 

expressão: 

 

   ( k* - k1 ) / ( k2 – k1 )  =  ( VPL1 ) / (VPL1 – (-VPL2) 

  

TIR  =  k*  = k1  +  [( VPL1 ) ( k2 – k1 )]  / (VPL1 + VPL2) 

 

 Segundo Ross (1995) e Lapponi (2000) pode-se concluir que a TIR de um 

investimento é a taxa de juro que zera o VPL do fluxo de caixa do investimento e 

ainda que a TIR = k* é um ponto de reversão da decisão de investir. Se a taxa 

requerida k1 ao ano aumentar até  k* , o projeto ainda poderá ser aceito. 

 Para o desenvolvimento do modelo matemático do método da Taxa Interna de 

Retorno seja o projeto de investimento com o seguinte fluxo de caixa após os 

impostos: 

 
 

 FIGURA 4 –  FLUXO DE CAIXA DE UM 
  PROJETO DE INVESTIMENTO 

Anos Capitais 
0 -I 
1 FC1 

2 FC2 
-- -- 
t FCt 
-- -- 
n FCn 

 
 Os capitais do fluxo de caixa registrados na tabela anterior são não uniformes, 

ocorrem com periodicidade uniforme e apresentam uma única mudança de sinal, 

denominado como fluxo de caixa convencional ou simples. 

Neste fluxo de caixa está estabelecido que: 

 I é o investimento de capital na data zero, registrado com sinal negativo por 

ser um desembolso. O fluxo de caixa do investimento é do tipo simples, pois 
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os capitais apresentam uma única mudança de sinal. O fluxo de caixa pode 

ser: 

- do tipo ( - , + , + , ..., +), com um único desembolso de 

investimento na data zero. 

- do tipo ( - , - , + , + , + , ... , + ), ( - , ... , - , + , ... , + ) com mais de 

um desembolso de investimento, sempre a partir da data zero. 

 FCt representa o retorno depois dos impostos na data t. Uma das parcelas do 

retorno FCt é o Fluxo de Caixa Operacional obtido como resultado de FCt = 

Rt - Ct - IRt (Receitas menos Custos menos Imposto Sobre o Lucro ou 

Renda). No último capital do fluxo de caixa FCn poderá estar incluído o 

Valor Residual do Investimento. 

 n é o prazo de análise do projeto. 

 k é a taxa mínima requerida para realizar o investimento, ou custo de capital 

do projeto de investimento. O valor de k  depende do binômio risco – 

retorno do projeto de investimento; para um aumento de risco espera-se um 

aumento de retorno, e vice-versa. O período da taxa de juro k deve ser igual 

à periodicidade de ocorrência dos capitais do fluxo de caixa do projeto. 

 TIR  é a taxa de juro que zera o VPL do fluxo de caixa do investimento. O 

período da TIR é igual à periodicidade dos capitais do fluxo de caixa. 

 

O procedimento de cálculo da TIR é realizado com o modelo matemático do 

VPL procurando a taxa de juro TIR que zera o VPL. Considerando a TIR, a expressão 

matemática do projeto de investimento da figura anterior, será a seguinte: 

  

    VPL = 0 =  -I   +    FC1__   +     FC2__  +  ...  +     FCt___   +  ...  +   FCn_____ 

                   1+TIR        (1+TIR)2             (1+ TIR)t               (1+ TIR)n 

 

 

 Ou, se agruparmos a soma dos retornos, temos: 
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                                n 

  VPL = 0 =  -I  +   [ (FCt) / (1+TIR)t  ] 
                      t = 1 
 

 
 A fórmula mais geral para calcular o valor da TIR é: 
 
 
      n 

   0 =  [ (FCt) / (1+TIR)t  ] 
           t = 0 

 
 
 Desta expressão pode-se deduzir que o cálculo da TIR de um fluxo de caixa 

convencional não é um cálculo direto, pois não é possível pôr em evidência a variável 

TIR em função das restantes variáveis da fórmula. 

 De acordo com Gitman (1997) e Ross (1996), o único procedimento possível de 

ser aplicado no cálculo do valor da TIR é um método numérico de tentativa e erro ou 

um método de aproximações sucessivas. Trata-se de um trabalho bastante demorado e 

complexo quando realizado de forma manual, quando se aplica diretamente a fórmula 

do VPL. Entretanto, com o uso das calculadoras financeiras e dos recursos das versões 

97 e 2000 da planilha eletrônica Excel é possível aliviar enormemente o procedimento 

de cálculo da TIR (Lapponi, 1997). 

Tendo em vista que a TIR de um investimento é a taxa de juro que zera o VPL 

do seu fluxo de caixa, analisando os resultados da TIR com o método do VPL temos: 

 

 se a taxa mínima requerida k for menor que a TIR do fluxo de caixa, então o 

VPL do investimento será maior que zero. 

 se a taxa mínima requerida k for maior que a TIR do fluxo de caixa, então o 

VPL do investimento será menor que zero. 
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Segundo Gitman (1997) e Ross (1996), o critério do método da TIR, aplicado 

num investimento com fluxo de caixa do tipo simples ou convencional, estabelece que 

enquanto o valor da TIR for maior que a taxa mínima requerida k o investimento 

deverá ser aceito, ou seja: 

 TIR > k  aceitar o projeto.  

 TIR  k não aceitar o projeto. A rigor, se TIR = k seria indiferente aceitar 

ou não o projeto, porém preferimos rejeitar o projeto. 

 

Devemos observar que a recomendação do método da TIR coincide com a 

recomendação do método do VPL, sempre que o fluxo de caixa do investimento for do 

tipo simples ou convencional. Portanto, podemos concluir que como na análise de um 

projeto de investimento trabalhamos com estimativas futuras, podemos dizer que se 

TIR > k,  então o investimento será recuperado, remunerado com a taxa mínima 

requerida k, o projeto gerará um lucro extra igual ao VPL na data zero. 

De acordo com Ross (1996) e Lapponi (2000), a maior vantagem do método da 

TIR é dar como resultado uma medida relativa, uma taxa efetiva de juro. Isto faz com 

que o valor da TIR seja fácil de ser comunicado e, aparentemente, bem compreendido 

por muitos. Entretanto, aceitar o resultado da TIR subentende a aceitação de um grupo 

de premissas que podem tornar-se fortes desvantagens do método da TIR. 

Maiores cuidados devem ser tomados quando o fluxo de caixa não for do tipo 

simples ou convencional. Se os capitais do fluxo de caixa apresentarem mais de uma 

mudança de sinal, poderão existir mais de uma TIR. 

Antes de avaliar um projeto de investimento pelo método da TIR devemos 

verificar se o fluxo de caixa é do tipo simples ou convencional, garantindo a existência 

de uma única TIR. Se os capitais do fluxo de caixa do investimento apresentarem mais 

uma mudança de sinal, por exemplo, o fluxo de caixa ( -, +, -, +, ..., +) poderá ter mais 

de uma TIR. 

Importante deixar claro que não se deve aplicar o método da TIR para avaliar 

projetos de investimento cujos capitais do fluxo de caixa sejam não convencionais, isto 
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é, que apresentem mais de uma mudança de sinal, e neste caso devemos usar apenas o 

método do VPL para avaliar o projeto de investimento. 

Importa esclarecer que se costuma confundir o conceito da TIR com o conceito 

de custo de oportunidade, sem considerar que a TIR mede a rentabilidade do projeto 

em si, enquanto que o custo de oportunidade é um parâmetro desejável para decidir se 

um projeto deve ser aceito ou não (Brealey, 1995). 

Por outro lado, podemos determinar o número e calcular os valores das TIRs de 

um fluxo de caixa mediante o seguinte procedimento: 

a) verificar o número de mudanças de sinal dos capitais do fluxo de caixa. Se 

existir apenas uma única mudança de sinal, então o fluxo de caixa tem uma 

única TIR e este procedimento termina aqui, caso contrário passe para o 

item 2; 

b) existindo mais de uma mudança de sinal, então o fluxo de caixa pode  ter 

mais de uma TIR. Com a regra de Descartes definimos o número máximo de 

TIRs. A regra de Descartes informa o número máximo de TIRs possíveis um 

fluxo de caixa terá que será igual ao número de mudanças de sinal existentes 

no fluxo; 

c) com a regra de Norstrom verificamos a existência de uma única TIR 

positiva. Um fluxo de caixa pode ter duas TIRs, porém uma única TIR>0. A 

regra de Norstrom informa que um fluxo de caixa terá uma única TIR 

positiva se ocorrerem ao mesmo tempo as seguintes condições: 

a) o capital inicial do fluxo de caixa CF0 deve ser negativo. Isto é, o capital 

inicial do fluxo de caixa deve ser um desembolso; 

b) o capital acumulado na data terminal n deve ser positivo; 

c) o fluxo de caixa formado pelos Capitais Acumulados deve ter uma única 

mudança de sinal. Se houver mais de uma TIR positiva passamos para o 

item d; 

d) Deve-se construir um perfil do VPL do fluxo de caixa. Ajustando de forma 

conveniente o intervalo da taxa de juro, por exemplo de 5 em 5 por cento, 

usado para construir o perfil do VPL conseguiremos: 
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- determinar o número de TIRs, confirmando o resultado da Regra de 

Descartes; 

- determinar valores de taxas de juros próximas das TIRs procuradas, que 

serão valores úteis e necessários para ajudar na rotina de cálculo da TIR 

da função financeira no Excel ou nas calculadoras eletrônicas. 

 

Segundo Horne (1979), apesar das vantagens do método da TIR, a maioria dos 

autores desaconselha o seu uso generalizado, sugerindo como alternativa o caminho 

mais seguro do método do VPL. 

Na mesma linha apontam os autores Bierman e Smidt (1978), ao afirmarem 

estar plenamente convencidos da superioridade do método do VPL como meio de 

avaliar o valor econômico de um investimento, desaconselhando também o uso do 

método da TIR. 

Em face do exposto, pode-se afirmar que o método de análise de um projeto de 

investimento que apresenta a maior aplicabilidade, solidez e consistência é, 

definitivamente, o método o Valor Presente Líquido – VPL (Ross 1996). 

 

2.11  ESTIMATIVAS RELEVANTES NA ELABORAÇÃO DE UM FLUXO DE 

CAIXA 

 

 A construção do fluxo de caixa de um projeto de investimento possui três partes 

básicas ou atividades bem definidas que ocorrem durante o prazo de análise do projeto. 

Conforme o tipo de projeto de investimento, algumas das atividades poderão 

ocorrer parcialmente ou não ocorrerem nos seguintes momentos: 

a) Data zero. Nesta data ocorrem o investimento em ativos fixos e o 

investimento em capital de giro; 

b) Data terminal. Nesta data o capital de giro é integralmente recuperado, e o 

investimento em ativos fixos poderá ser parcialmente recuperado pelo seu 

valor residual; 
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c) Data um até a data terminal. Durante o prazo de análise o investimento 

gerará retornos líquidos, capitais denominados como fluxo de caixa 

operacional FCO. Durante o prazo de análise do projeto, o retorno líquido 

será obtido com a expressão FCO = R - C – IR; isto é, Receitas menos 

Custos menos Imposto sobre o Lucro ou Renda. 

 

Todas as estimativas relevantes decorrentes da aprovação do projeto de 

investimento serão consideradas sempre, depois dos impostos. 

Para Hirschfeld (1992) e Lapponi (2000), as principais estimativas relevantes 

do projeto de investimento são as seguintes: 

a) Investimentos, ou seja, todos os desembolsos necessários para que os ativos 

instalados consigam operar e gerar as receitas previstas no projeto de 

investimento; 

b) Prazo de análise do projeto que deve ser definido de forma que seja 

possível incluir no fluxo de caixa do investimento todas as estimativas 

futuras significativas das receitas e dos desembolsos; 

c) Depreciação na sua acepção contábil, que estabelece a dedução dos 

resultados anuais da empresa antes do cálculo do imposto de renda; 

d) Valor Residual de toda instalação, ou de apenas um equipamento, terá 

sempre um valor de mercado diferente de zero, que corresponde ao valor da 

venda líquida, após o preparo do equipamento para a venda e do pagamento 

dos tributos sobre o ganho de capital; 

e) Tributação de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 3.000 de 26 de março 

de 1999, que trata da tributação das pessoas jurídicas referente aos ganhos 

de capital; 

f) Investimento em Capital de Giro necessário para o primeiro ano de 

operação é um investimento realizado na data zero, sendo que será 

recuperado na data terminal do projeto e o capital de giro é um investimento 

que não tem depreciação nem tributação, apenas o projeto de investimento 

deverá assumir o custo pelo uso deste capital; 
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g) Estimativa das Receitas geradas pelo projeto; 

h) Custos provocados pela aprovação do projeto tais como os custos 

operacionais, os custos diretos e os custos indiretos, os custos variáveis e os 

custos fixos; 

i) Taxa Mínima Requerida ou Taxa de Atratividade; 

j) Efeitos da Inflação durante o prazo de análise do projeto. Quando o fluxo 

de caixa for definido em moeda corrente, as estimativas relevantes das 

receitas e dos custos deverão incluir os efeitos da inflação futura, aplicando 

os índices de preços adequados. 

 

2.12  A CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE UM PROJETO DE 

INVESTIMENTO 

 

Um fluxo de caixa um projeto de investimento tem três fases bem definidas que 

ocorrem durante o prazo de análise do projeto e de acordo com o tipo do projeto de 

investimento, algumas das atividades poderão ocorrer parcialmente ou não ocorrerem: 

a) na data zero ocorrem o investimento em ativos fixos e o investimento em 

capital de giro; 

b) na data terminal o capital de giro, se houver, é integralmente recuperado, e 

o investimento em ativos fixos poderá ser parcialmente recuperado pelo seu 

valor residual; 

c) da data um até a data terminal o investimento gerará fluxo de caixa 

operacional CFO = R – C – IR; isto é, Receitas R menos Custos C menos 

Imposto sobre o Lucro ou Renda IR. 

 

Algumas definições contábeis são necessárias para se compreender a formação 

do fluxo de caixa operacional FCO, entre elas: 

 Lucro Bruto LB, no final de cada ano ou período de tempo do fluxo de caixa 

do projeto é obtido como resultado da diferença entre as Receitas Relevantes 

R e os Custos Relevantes C; isto é LB = R – C; 
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 Lucro Tributável LT no final de cada ano do fluxo de caixa do projeto é 

obtido como resultado da diferença entre o Lucro Bruto LB e a Depreciação 

Dep; que pode ser escrito como LT = LB – Dep ; e sendo LB = R – C, 

resulta LT = R – C – Dep . 

 Imposto de Renda IR com Alíquota T , expresso por IR = LT x T = (R – C – 

Dep) x T. 

 Lucro Líquido Operacional LLO gerado pelo projeto de investimento, no 

final de cada ano do fluxo de caixa do projeto é o resultado de subtrair do 

lucro bruto LB o imposto de renda devido IR e a depreciação Dep, isto é,  

LLO = LB – IR – Dep; ou ainda pela expressão LLO = R – C – ( R – C – 

Dep) x T – Dep. 

 Fluxo de Caixa Operacional FCO é obtido deduzindo o imposto de renda IR 

do lucro LB correspondente, isto é, FCO = LB – IR , ou FCO = R – C – IR , 

que também pode ser escrita por FCO = R – C – (R – C – Dep) x T , ou 

ainda pode ser escrita como sendo FCO = LT + Dep – IR , ou finalmente 

FCO = (R – C) x (1 – T) + Dep x T . 

 Finalmente, podemos calcular o VPL através da expressão: 

           n 

VPL =  -  I  +       FCO  (1+k) -t 

      t = 1 

 

Onde: 

I = Investimento inicial. 

k = Taxa mínima requerida. 

n = Prazo de análise do projeto. 

FCO = Fluxo de caixa operacional 

 

Em resumo, de acordo com Hirschfeld (1992), ao se construir um fluxo de caixa 

FC de um projeto de investimento estamos assumindo as seguintes premissas: 
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a) o investimento é apenas um projeto e os valores monetários de seu fluxo de 

caixa são estimativas; 

b) na construção do fluxo de caixa do projeto FC são incluídas apenas as 

estimativas relevantes, as mudanças que ocorrerão na empresa se o projeto 

de investimento for aprovado; 

c) as decisões de investimento de capital são realizadas a partir do fluxo do 

caixa gerado pelo projeto e não do fluxo do lucro gerado. A formação do 

FCO mostra a geração de caixa realizada pelo investimento para atender às 

obrigações financeiras do capital investido, o fluxo de caixa para o 

investimento; 

d) o fluxo de caixa do projeto FC é o fluxo de caixa adicional que a empresa 

espera obter se aprovar o investimento. Este fluxo de caixa do projeto FC é 

também conhecido como fluxo de caixa livre ou fluxo de caixa líquido. 

 

Ainda com relação a necessidade de investimentos adicionais no curso do 

projeto de investimento, poderá ocorrer a necessidade de substituição de equipamentos 

seja por um equipamento mais moderno, seja porque o existente foi danificado. 

Em qualquer dos casos, a substituição de um equipamento deverá ser 

recomendada se o VPL da empresa com a substituição for maior que o VPL da 

empresa sem a substituição. 

A título de exemplo, será mostrado como calcular o VPL de um projeto de 

investimento hipotético com as seguintes características: taxa mínima requerida de 

20% a.a.; alíquota incremental de imposto de renda de 35%; prazo de compra do 

terreno, construção e instalação dos equipamentos estimado em 1 ano; prazo de análise 

do projeto de 10 anos. 

O VPL será calculado com base no fluxo de caixa FC, obtido através da Figura 

em seguida descrita: 
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FIGURA 5 –  EXEMPLO DE CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA DE UM PROJETO 
 DE INVESTIMENTO 
 31-Dez-1996 31-Dez-1997 … 31-Dez-2006 
Investimento terreno $1.000.000    
Investimento prédio $4.000.000    
Invest. Equipamento $1.500.000    
Receitas  $1.200.000 … $2.000.000 
Custos  $120.000 … $200.000 
Depreciação prédio  $160.000 … $160.000 
Depr. Equipamento  $150.000 … $150.000 
FCO  $810.500 … $1.278.500 
Capital de Giro  $100.000 … $240.000 
Investimento CG $100.000 $12.000 … ($240.000) 
Valor Residual Terreno    $1.150.000 
Valor Residual Prédio    $2.500.000 
Valor Residual 
Equipamentos 

   $300.000 

     
FC $6.500.000 $798.000 … $5.468.500 

 
 
2.13 A ANÁLISE DE RISCO DE UM PROJETO DE INVESTIMENTO 
 
 
 De acordo com Bierman e Smidt (1978), as decisões financeiras não são 

tomadas tendo-se certeza dos vários resultados estimados. Na verdade, por estarem 

essencialmente voltadas para o futuro, estas decisões não podem prescindir da 

introdução da variável incerteza como um dos mais significativos aspectos do estudo. 

 Também para Bierman e Smidt (1978), o risco em orçamento de capital, 

inerente a toda decisão financeira, relaciona-se tanto com a chance do projeto vir a se 

mostrar inaceitável, quanto com o grau de variabilidade dos fluxos de caixa. Porém,  

ressalta Bierman e Smidt (1978), tais riscos podem ser mais bem entendidos e 

explicados através dos fundamentos básicos das probabilidades associados à 

ocorrência de determinados resultados ou valores. 

Na construção do fluxo de caixa de um projeto de investimento trabalhamos 

com estimativas que não são conhecidas com certeza, para aceitar ou rejeitar esse 

investimento se o VPL for positivo ou negativo ou a TIR maior ou menor que a taxa 

mínima requerida. 
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No entanto, quanto maiores forem o tamanho e a complexidade dos projetos, 

maiores serão as dificuldades de realizar as estimativas e, portanto, maiores poderão 

ser os erros das estimativas. 

 Dessa forma, em razão das estimativas do fluxo de caixa não serem conhecidas 

com certeza, também os seus resultados, isto é o VPL e a TIR não serão conhecidos 

com certeza, e serão valores esperados ou estimados. 

Segundo Lapponi (1997), quanto maior for a dispersão de cada estimativa ao 

redor de seu valor esperado maior poderá ser a dispersão de cada resultado do fluxo de 

caixa. 

Essa incerteza é o risco de projeto gerado pelas dispersões das estimativas 

esperadas, já que a tendência da dispersão da distribuição de freqüências dos 

resultados dependerá da correlação entre as estimativas. 

Na análise dos efeitos de um projeto de investimento podem se apresentar três 

tipos de risco: 

a) Risco Próprio – cujas causas são provenientes da dispersão e/ou dos erros 

das estimativas do projeto ou de outras causas que não foram antecipadas 

na construção do fluxo de caixa. O risco próprio afeta somente o projeto de 

investimento e, dos três tipos de risco é o mais fácil de avaliar; 

b) Risco Corporativo – que considera os efeitos do projeto sobre os outros 

investimentos da empresas; a carteira de investimentos da empresa; 

c) Risco de Mercado – que considera os efeitos do projeto sobre os acionistas 

que possuem uma carteira de investimentos bem diversificada. 

 

Neste trabalho iremos tratar do risco próprio que consiste na possibilidade de 

tomar decisões incorretas baseadas em estimativas erradas. Para medir o risco próprio 

podemos aplicar dois procedimentos: 

a) realizar uma análise qualitativa partindo do pressuposto de que 

investimentos com VPL positivo não são freqüentes e ainda de que numa 

indústria competitiva é mais difícil encontrar oportunidades de investimento 

com VPL positivo do que numa indústria não competitiva. Deve-se 
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questionar se por exemplo os custos não serão maiores que os estimados, se 

as receitas não foram superestimadas, se a qualidade do que se quer vender 

é efetivamente melhor que a dos concorrentes; 

b) realizar uma análise quantitativa respondendo a perguntas do tipo: E se ... ? 

Por exemplo: E se as receitas estimadas diminuírem 5%, o VPL continuará 

positivo? E se os custos variáveis aumentarem 4%, o VPL continuará 

positivo? E se o valor da taxa requerida aumentar 3%, o VPL continuará 

positivo? Dentre os métodos quantitativos usados, apresentaremos a análise 

de sensibilidade e a análise com cenários. 

 

2.13.1 Análise de Sensibilidade 

 

De acordo com Lapponi (2000), a análise de sensibilidade é o procedimento 

que mostra quanto mudará o VPL frente à variação de uma estimativa relevante do 

investimento. A variação de cada estimativa do projeto de investimento pode não ter o 

mesmo impacto sobre o resultado do VPL, isto é, a variação do VPL do projeto será 

mais sensível à algumas estimativas que outras. 

Com a análise de sensibilidade do VPL em função das estimativas do projeto, 

considerando uma por vez detectaremos para qual das estimativas o VPL é mais 

sensível dando mais atenção à formação dessas estimativas e, determinaremos o ponto 

de reversão de cada estimativa, isto é, o ponto de reversão de cada estimativa que 

anula o VPL, separando os intervalos de aceitação e rejeição do projeto. 

Assim, poderemos realizar a análise de sensibilidade do VPL do investimento 

em função da taxa mínima requerida k, ou as das receitas R, e assim por diante. 

Sabemos que um projeto de investimento pode ser expresso pela função 

matemática VPL = f (k, I, R, C, n), onde o VPL é a variável dependente, e as variáveis 

k, I, R, C, n são independentes, ou seja: 

 
   n 

VPL  = - I  +        [ ( R – C ) . ( 1 – T ) +  Dep  .  T ]  .  ( 1 + k ) -t 
    t = 1 
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2.13.2 Análise com Cenários – MOP (Mais provável, Otimista, Pessimista) 

 

 Na análise de sensibilidade são medidos os efeitos das variações das 

estimativas, uma por vez, sobre o VPL do projeto, porém esta medição é realizada de 

maneira limitada, pois não é incluída a probabilidade de ocorrência. 

Uma técnica de análise de risco que considera a sensibilidade do valor do VPL 

em função das estimativas e, ainda, incorpora o intervalo provável de variação das 

estimativas do projeto é a análise de cenários MOP – Mais provável – Otimista – 

Pessimista (Lapponi 2000). 

A análise de cenários MOP começa definindo três valores possíveis de cada 

uma das estimativas participantes do projeto, denominadas como estimativas mais 

provável, otimista e pessimista. 

O procedimento para se escolher os valores dos cenários mais provável, 

otimista e pessimista é o seguinte: 

a) o cenário mais provável é o que surge naturalmente das estimativas 

realizadas por analistas com experiência no ramo de negócios do projeto. É 

o valor esperado, ou média, de cada estimativa; 

b) a probabilidade de superar a estimativa do cenário otimista é de 5% o que 

significa que a probabilidade de piorar as estimativas do cenário otimista é 

de 95%; 

c) a probabilidade de piorar a estimativa do cenário pessimista é de 5% o que 

significa que a probabilidade de melhorar as estimativas pessimistas é de 

95%; 

d) como a probabilidade de ocorrência dos cenários otimista e pessimista é 

muito baixa, devemos concluir que o VPL do cenário otimista será um VPL 

otimista e ainda que o VPL do cenário pessimista será um VPL pessimista. 

 

O procedimento para realizar a análise MOP é o seguinte: 
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a) para cada uma das estimativas do projeto de investimento devem ser 

definidos três valores: mais provável – otimista – pessimista; 

b) em cada cenário calculamos os valores do FCO e do VPL; 

c) os VPLs dos três valores representam o intervalo de variação do VPL do 

projeto e poderemos afirmar que o verdadeiro valor do VPL estará entre os 

valores extremos de VPL definidos nos três cenários, com probabilidade de 

acerto de 90%. 

 

Com os VPLs dos três cenários podemos calcular o VPL esperado usando as 

probabilidades de cada cenário, pela expressão: 

 

VPL esperado  =  VPL pessimista x 5% +  VPL mais provável  x 90% +  VPL otimista x 5% 

 

As estimativas relevantes dos cenários pessimista e otimista são estimativas 

extremas que ocorrem ao mesmo tempo e como as estimativas que participam do 

projeto não devem ser fortemente correlacionadas de forma positiva, quanto maior for 

o número de estimativas que participarem de um projeto, a probabilidade de todas as 

estimativas serem extremas será muito baixa, tendendo a zero. 

Para acompanhar a realidade deveríamos gerar uma combinação de cenários, 

pois, por exemplo, se a taxa mínima requerida aumentar as receitas também poderão 

aumentar. 

Uma forma prática é combinar todas as possíveis estimativas dos três cenários. 

Definidas as estimativas dos três cenários, o procedimento consiste em encontrar os 

VPLs de todas as combinações possíveis das estimativas. O verdadeiro VPL deverá 

estar entre os valores extremos. 

Tendo em vista que nem todas as estimativas têm a mesma influência no 

resultado do VPL, um limite prático é escolher três estimativas com três cenários cada 

uma, resultando num total de vinte e sete cálculos de VPL. 
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FIGURA 6 –  DADOS DE REFERÊNCIA PARA A OBTENÇÃO DOS 27 VPLs 
 RESULTANTES DA COMBINAÇÃO DE 3 ESTIMATIVAS E 3 CENÁRIOS 

ESTIMATIVAS CENÁRIOS 
 PESSIMISTA MAIS PROVÁVEL OTIMISTA 
RECEITAS $ R1 $ R2 $ R3 
CUSTOS $ C1 $ C2 $ C3 
TAXA REQUERIDA T1 %  T2 %   T3 % 

 
 

FIGURA 7 –  RELAÇÃO DAS 27 COMBINAÇÕES DE DADOS DE REFERÊNCIA PARA  
 A OBTENÇÃO DOS 27 VPLs 

 
 Receitas 

Custos Taxa requerida FCO VPL 

$ R3 $ C3 T1% FCO1 VPL1 
$ R3 $ C3 T2% FCO2 VPL2 
$ R3 $ C3 T3% FCO3 VPL3 
$ R3 $ C2 T1% FCO4 VPL4 
$ R3 $ C2 T2% FCO5 VPL5 
$ R3 $ C2 T3% FCO6 VPL6 
$ R3 $ C1 T1% FCO7 VPL7 
$ R3 $ C1 T2% FCO8 VPL8 
$ R3 $ C1 T3% FCO9 VPL9 
$ R2 $ C3 T1% FCO10 VPL10 
$ R2 $ C3 T2% FCO11 VPL11 
$ R2 $ C3 T3% FCO12 VPL12 
$ R2 $ C2 T1% FCO13 VPL13 
$ R2 $ C2 T2% FCO14 VPL14 
$ R2 $ C2 T3% FCO15 VPL15 
$ R2 $ C1 T1% FCO16 VPL16 
$ R2 $ C1 T2% FCO17 VPL17 
$ R2 $ C1 T3 % FCO18 VPL18 
$ R1 $ C3 T1% FCO19 VPL19 
$ R1 $ C3 T2% FCO20 VPL20 
$ R1 $ C3 T3% FCO21 VPL21 
$ R1 $ C2 T1% FCO22 VPL22 
$ R1 $ C2 T2% FCO23 VPL23 
$ R1 $ C2 T3% FCO24 VPL24 
$ R1 $ C1 T1% FCO25 VPL25 
$ R1 $ C1 T2% FCO26 VPL26 
$ R1 $ C1 T3 % FCO27 VPL27 

 
Mínimo VPL VPL x 

Máximo VPL VPL y 

 

Onde: 

 VPLx e VPLy deverão ser um dos 27 valores calculados de VPL. 

 O mínimo VPL (VPL x ) será o VPL do cenário pessimista (VPL pessimista ). 

 O máximo VPL (VPL y ) será o VPL do cenário otimista (VPL otimista ). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 Características do shopping em estudo: o Protótipo Shopping Center 

 

Para tratar do planejamento do projeto de um shopping center tomaremos como 

base um modelo referencial, na forma de um empreendimento hipotético como um 

protótipo que denominaremos de Protótipo Shopping Center - PSC. 

Para a Abrasce existem 11 shopping centers no Distrito Federal e para a Alshop  

existem 19 shopping centers. A diferença na quantidade de shoppings entre as duas 

entidades se deve ao fato de serem diferentes os critérios por elas adotados na 

definição do que vem a ser um shopping center. 

Também segundo dados da Abrasce, o Distrito Federal apresenta a maior 

concentração de shopping para a população caracterizada pela taxa de unidade de área 

(m2) de ABL por habitante, cujo valor é de 1 metro quadrado para 9,3 habitantes; 

apresentando portanto a maior proporção de shopping centers por habitante, a nível 

nacional. 

Este Protótipo Shopping Center cuja previsão de inauguração ocorrerá em 

novembro de 2003, se encontrará localizado no Distrito Federal, no centro do Plano 

Piloto da cidade de Brasília, junto ao Setor Comercial Sul. 

O público estimado que deverá circular no Shopping objeto deste trabalho será 

de cerca de 50.000 pessoas em média por dia, o que representa um total de 1.500.000 

pessoas por mês. Deste quantitativo de pessoas, estima-se que 30% delas chegarão de 

carro ao Shopping e estacionarão na sua garagem coberta. 

Para atender a esse contingente de pessoas que circularão pelo Shopping serão 

necessários serem edificados 101.000 m2 de área construída, distribuídos em 4 

pavimentos de lojas, além de 13 elevadores, sendo três de carga e um panorâmico na 

praça central, e 14 escadas rolantes, e ainda de 3 pisos subterrâneos de estacionamento 

de veículos.  
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As duas subestações de energia elétrica previstas e destinadas a abastecer o 

Shopping seriam suficientes para atender a uma cidade de 20.000 habitantes e o PSC 

consumirá cerca de 1.800 Mwh por mês, com uma potência instalada (demanda) 

prevista de 80 Mw. 

 O PSC estará situado na zona central da cidade de Brasília, em uma avenida de 

grande movimento com tráfego de cerca de 90 mil veículos/dia, e em meio à maior 

concentração de prédios de escritórios e estabelecimentos comerciais da cidade. 

Ressalte-se que sua localização central próxima ao Setor Comercial Sul da 

cidade, permitirá um acesso fácil e numeroso de pedestres ao Shopping. Sua 

localização decorreu do projeto urbanístico de Brasília, de natureza extremamente 

rígida, onde os espaços possuem uma destinação definida, isto é, no local em que se 

encontra o Shopping em questão, só poderia se construído mesmo um Shopping. 

O empreendimento envolverá uma área construída total de 101.000 m2, que 

compreenderá o Protótipo Shopping Center e um estacionamento coberto subterrâneo 

com capacidade para cerca de 12.000 vagas rotativas e 2.000 fixas por dia, cuja 

administração pretende-se que seja terceirizada na forma de um arrendamento. 

A área de influência primária do Shopping, além do Setor Comercial Sul e do 

Setor Hoteleiro Sul, onde se concentram os hotéis da cidade, também abrange as Asas 

Sul, Asa Norte e  o Setor Sudoeste, que compreendem as áreas residenciais de maior 

densidade demográfica e com uma das mais altas rendas per capita do Distrito Federal. 

O acesso ao Shopping será fácil sendo realizado através das principais vias da 

cidade, tanto para quem tem seu próprio veículo como para quem utiliza transporte 

coletivo, já que contará com quatro paradas de ônibus urbanos em frente ao PSC, de 

onde se poderá chegar ou ir para qualquer ponto do Distrito Federal. 

O mix do Shopping contará com cerca de 192 lojas, sendo 8 âncoras, entre as 

quais 6 âncoras de varejo e 2 âncoras de lazer: um Parque de Diversões Infantis e um 

Complexo de 6 Salas de Cinema. No setor de serviços estão previstas 20 lojas e no 

segmento de alimentação o shopping disporá de praticamente todo um andar como 

praça de alimentação, com lugares para 1.500 consumidores sentados (será a maior 

praça de alimentação em shopping center da região Centro Oeste) e onde estarão 
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funcionando 30 lojas do segmento de alimentação das quais 27 são lojas de fast food e 

3 são restaurantes. 

A administração interna do PSC estará subordinada a uma empresa 

especializada na administração de shopping centers de forma terceirizada. Na referida 

administração interna do PSC prevê-se que trabalharão no total 250 empregados. 

O efetivo próprio do Shopping será de cerca de 130 empregados, distribuídos da 

seguinte forma: a Superintendência com 2 empregados, a Gerência Administrativa e 

Financeira com 8 empregados, a Gerência de Marketing com 10 empregados, a 

Gerência de Operações com 110 empregados. Além deste efetivo próprio de 130 

empregados, o Shopping contará também com outros empregados trabalhando através 

de empresas terceirizadas, sendo 60 empregados atuando na área de limpeza das áreas 

comuns do shopping, 50 empregados atuando no estacionamento, 6 empregados no 

trabalho de jardinagem e 4 empregados na manutenção de escadas e elevadores. 

Como informado anteriormente, este Shopping tem sua previsão de inauguração 

estabelecida para o dia 31 de outubro de 2003, e em pleno funcionamento com todas as 

sua lojas em operação, estima-se que serão gerados mais de 2.000 empregos diretos 

que, somados àqueles da sua administração interna e ainda os ocupados na sua 

garagem, irão perfazer um total de cerca de 2.250 empregos diretos. 

Com base em pesquisas mercadológicas realizadas por empresas especializadas, 

nas atuais condições de mercado, os prognósticos de faturamento em vendas para este 

Shopping são de cerca de R$ 20,3 milhões por mês, o que significa uma venda mensal 

de cerca de R$ 660,00 por m2 de ABL, sendo a sua ABL (área bruta locável) prevista 

para 30.861 m2. 

A interação do Shopping com a comunidade se manifestará pela ação social 

desenvolvida pela organização, seja de forma institucional, seja como agente promotor 

da cidadania, compreendendo, entre outras atividades, as seguintes: 

a) atendimento subsidiário e eventual a ser dado pela Brigada de Incêndio a 

possíveis sinistros ocorridos nas imediações do Shopping, particularmente na 

área de Hotéis e numa antiga galeria que se encontra ao lado do shopping, 
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b) prestação de serviços gratuitos às mães e seus bebês em uma ampla sala onde 

se encontrará um fraldário no qual estarão disponíveis, carrinhos de bebês, 

fraldas descartáveis, banheira com água aquecida, locais para higiene e 

amamentação das crianças, entre outras., 

c) prestação de serviços de guarda - creche - subsidiada para os seus usuários e 

com entretenimento para as crianças em área própria, segura e com 

assistência de monitores enquanto os pais circulam pelo Shopping; 

d) atendimento paramédico em ambulatório próprio e possibilidade de remoção 

de pessoas a hospitais em caso de emergência, além de assistência de 

paraplégicos mediante a utilização de cadeiras de rodas, 

e) disponibilização gratuita de espaços no mall do Shopping para instalação de 

estandes e quiosques institucionais, seja para órgãos do governo, seja para 

ONGs, seja para entidades filantrópicas e de assistência a necessitados,  

f) participação em campanhas para angariar recursos para crianças, pobres, 

idosos, pela comercialização de objetos, seja pelo recebimento de doações, 

na forma de agasalhos, bens não perecíveis, brinquedos, entre outras, ou em 

campanhas de vacinação, prevenção de doenças endêmicas, câncer de pele, 

ou de mama, entre outras; 

g) estímulo a eventos culturais através da cessão de espaços permanentes no 

Shopping destinados à realização de exposições de pintura, escultura, 

exposições internacionais de embaixadas, apresentações musicais, feiras e 

exposições de instituições governamentais em datas cívicas; 

h)  convênios com estagiários através do Centro de Integração Empresa Escola - 

CIEE, com a participação de alunos concluintes de diversos cursos de 

Faculdades e Universidades locais; 

i)  desenvolvimento de programas internos de estímulo à educação, através de 

convênios com instituições públicas visando elevar o nível de escolaridade 

dos empregados da administração do Shopping. 
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3.2 A decisão de empreender o Protótipo Shopping Center - PSC 

 

 Assumiremos neste trabalho que um grupo de empreendedores decidiu adquirir 

em meados dos anos 90 um terreno no centro da cidade de Brasília, cuja destinação 

prevista no plano urbanístico da cidade era para o funcionamento/construção de um 

shopping center e de também se construir uma ampla garagem subterrânea. Neste 

particular é importante ressaltar que a cidade de Brasília tem um plano diretor 

extremamente rígido, dentro da concepção de uma cidade planejada, onde está 

predefinido o local onde será permitida a atividade econômica, de forma que a cidade 

está organizada e delimitada por setores, tais como: setor hoteleiro sul/norte, setor 

comercial sul/norte, setor de rádio e TV sul/norte, setor de indústrias sul/norte, setor 

hospitalar sul/norte e assim por diante. 

 Conforme previa o plano urbanístico da cidade, no terreno adquirido poder-se-

ia construir até um certo número máximo de metros quadrados de área construída, com 

uma altura máxima para o shopping e ainda limites de área construída para os pisos de 

estacionamento. Assim, havia um limite legal para a área de construção a ser realizada 

no terreno e por via de conseqüência para o shopping. 

Por outro lado, a aquisição do terreno para a futura construção do shopping não 

se deu pela compra pura e simples do imóvel do seu respectivo proprietário, mas se 

deu, como é relativamente comum nessas circunstâncias, pela permuta de parte do 

shopping pronto (no caso, por 10% do shopping construído) pela cessão do terreno de 

um proprietário que geralmente não é um empreendedor construtor de shopping center. 

Destaque-se que no tempo em que o terreno foi adquirido, em Brasília existiam 

2 shoppings em funcionamento e por isso a construção de um novo shopping na cidade 

mereceu o interesse inicial dos empreendedores. 

Decidida a construção do empreendimento, foram então iniciados os estudos e 

pesquisas com base no mercado consumidor do Distrito Federal visando delinear as 

características fundamentais deste shopping. 

Estes estudos de viabilidade de mercado são feitos sob encomenda por 

empresas especializadas entre as quais cita-se o Instituto de Pesquisa & 
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Desenvolvimento de Mercado – IPDM, e a empresa Geografia de Mercado, 

localizadas em São Paulo/SP, entre outras empresas que atuam no mesmo ramo (ver 

maiores informações na internet através dos sites www.ipdm.com.br e 

www.geografiademarcado.com.br , respectivamente). 

Algumas considerações importantes sobre estas pesquisas de mercado que 

costumam ser realizadas para avaliar o potencial de mercado do futuro 

empreendimento a ser construído merecem esclarecimentos adicionais. Em primeiro 

lugar o objetivo deste tipo de pesquisa é o de obter um prognóstico sobre o 

faturamento em vendas do futuro shopping center a ser construído em função da sua 

localização em um determinado centro urbano, sendo que estes prognósticos de vendas 

obtidos baseiam-se no cálculo do patamar inferior de vendas mensais, isto é, o ponto 

inferior de corte estatístico no modelo de projeção de vendas, o que significa que há 

84% de probabilidade de que, nas condições atuais de mercado, as vendas venham a 

ser iguais ou superiores ao valor projetado. Além disso, estes valores de prognósticos 

de vendas costumam ser obtidos através de sistemas de modelagens com forte base 

teórica e são amplamente testados no mercado de varejo brasileiro. 

O modelo geralmente empregado é um modelo gravitacional probabilístico que 

permite a criação segura de cenários com base na combinação de todas as informações 

coletadas entre elas: número de domicílios, renda das famílias, gastos nos grupos de 

produtos, oferta de lojas já instalada, qualificação da concorrência, entre outras. A 

metodologia empregada que inclui trabalhos de campo, em geral abrange as seguintes 

etapas básicas:  

1) levantamento de dados secundários, que consiste na coleta e análise de 

dados econômicos, geográficos e demográficos do Distrito Federal, tais 

como os hábitos de consumo de seus habitantes, a renda domiciliar, o 

traçado das ruas e avenidas da cidade e o fluxo do trânsito de veículos, o 

número de habitantes, domicílios ocupados, entre outros. Três fontes de 

dados são importantes para o desenvolvimento desta etapa: 1.ª) o IBGE com 

a Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF, de 1996 (projetada para o ano 

2000); 2.ª) a Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – 
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CODEPLAN, com a Pesquisa de Informações Sócio-Econômicas das 

Famílias do Distrito Federal – PISEF/DF de 1997, (projetada para o ano 

2000), 3.ª) a Fundação Getúlio Vargas – FGV também com sua Pesquisa 

sobre Orçamentos Familiares – POF, de 1999/2000; 

2) delimitação de áreas de influência dos pontos, onde se toma por base o 

tempo de deslocamento de carro a partir do ponto e as barreiras comercias; 

3) divisão da área de influência em zonas homogêneas, onde se considera o 

perfil sócio-econômico aparente, o tipo de ocupação, o sistema viário local e 

as delimitações geográficas das áreas comerciais; 

4) levantamento da oferta: avaliação quantitativa e qualitativa, onde se 

verifica a oferta local de grupos de produtos mais comercializados em 

shopping center, com mensuração da área de vendas, assim como 

indicadores de sua qualificação mercadológica (presença de estacionamento, 

limpeza, abastecimento, variedade, entre outros). No que se refere aos 

grupos de produtos pesquisados, costuma-se definir cerca de 40 grupos de 

produtos mais comercializados em shopping center, para uma varredura do 

varejo da área de influência, de forma a mapear a situação da oferta desses 

segmentos. Os grupos de produtos pesquisados costumam ser os seguintes: 

artigos de cama, mesa e banho; artigos esportivos; bijuterias; bombonière; 

brinquedos e jogos; calçados e artigos de couro; cine, foto; cinema, teatro; 

discos, cd's e fitas; eletrodomésticos pesados; eletroportáteis; farmácia; 

ferragens e ferramentas domésticas; higiene pessoal; lanchonetes, livrarias; 

lojas de informática; lojas especializadas em alimentos; material de limpeza; 

moda feminina; moda geral; moda jovem; moda masculina; móveis e 

decorações, óticas; papelaria; perfumaria e cosméticos; presentes; relojoaria 

e joalharia; restaurantes, roupa infantil, roupa íntima; som, vídeo e televisão; 

supermercados; tecidos; utensílios domésticos; além de alguns serviços tais 

como: serviços públicos de correios; cabeleireiro, pedicure, manicure; 

padarias; lavanderias; agências de viagem; relojoeiros, chaveiros; serviços 

de sapateiros e engraxates; alfaiataria; lotéricas; e bancas de jornais e 
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revistas. Esta varredura inclui somente lojas com um mínimo de condições 

mercadológicas, isto é, negócios muito pequenos e o comércio informal são 

excluídos, além de serem também excluídas da pesquisa a população de 

favelas e de áreas rurais. 

5) aplicação do método de prognóstico de vendas, sendo que o método 

geralmente utilizado é o gravitacional probabilístico, que considera a 

demanda, a oferta e as relações de atração e retração de cada unidade de 

comércio existente na área de influência, dentro dos grupos de produtos 

mais comercializados para shopping center e com significativa participação 

no orçamento familiar. 

 

Dada a sua relevância para a elaboração desta pesquisa de avaliação de 

potencial de mercado, serão apresentadas em seguida algumas informações sobre a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 1995-1996, divulgadas pelo IBGE. 

Segundo o IBGE, a Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF é uma pesquisa 

domiciliar por amostragem, que investiga informações sobre características de 

domicílios, famílias, moradores e principalmente seus respectivos orçamentos, isto é, 

suas despesas e recebimentos. 

A POF busca mensurar, a partir de amostras representativas de uma 

determinada população, a estrutura de gastos (despesas), os recebimentos (receitas) 

e as poupanças desta população. Tais informações sobre as unidades familiares 

permitem estudar inúmeros e importantes aspectos da economia nacional e como 

exemplos podemos citar a composição dos gastos familiares, disparidades regionais e 

entre áreas urbanas, e a dimensão do mercado para grupos de produtos e serviços. 

Além disso, esta pesquisa permite obter informações que se direcionam a resultados de 

quantidades de alimentos e bebidas adquiridas com dispêndio - gasto monetário - para 

consumo domiciliar. 

Entre os objetivos da pesquisa, podemos destacar sua utilização na atualização 

das estruturas de ponderações dos índices de preços ao consumidor, produzidos pelo 

IBGE e outras instituições. Os dados também podem ser utilizados para traçar perfis 
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de consumo das famílias, atender demandas relacionadas ao cálculo do Produto 

Interno Bruto no que diz respeito ao consumo das famílias e diversos estudos 

relacionados ao planejamento econômico e social e aos aspectos nutricionais da 

população. Sua realização teve a duração de 12 meses de coleta no campo, no período 

de outubro de 1995 a setembro de 1996. 

Assim, o levantamento dos dados contempla todas as épocas do ano, permitindo 

que os resultados reflitam um padrão médio anual. Em função do efeito das variações 

de preços sobre as informações de valores, foi adotada como data referencial da 

pesquisa o dia 15 de setembro de 1996. A abrangência geográfica da POF 

compreendeu os domicílios particulares permanentes, localizados no perímetro urbano, 

das regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além do Distrito Federal e o município 

de Goiânia. No total das áreas foram selecionados e visitados 19.816 domicílios sendo 

que, para cada uma das onze áreas, o número de domicílios variou entre 1.177 e 2.398, 

de acordo com a menor ou maior dispersão da renda, que foi a variável básica para a 

seleção da amostra. 

O IBGE está divulgando os resultados finais da pesquisa e colocando à 

disposição dos usuários através de uma publicação, um conjunto de tabelas 

selecionadas contendo informações da POF 1996. Estes resultados também estão 

disponíveis na INTERNET através do Banco de Dados do IBGE - SIDRA e ainda em 

CD-ROM. 

 Acessando o Banco de Dados SIDRA no site do IBGE (www. ibge.gov.br) 

encontram-se as seguintes tabelas de referência sobre a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares: 

 

a) na Tabela 1, a distribuição da despesa média mensal familiar (em salários 

mínimos), por grupos de despesa, segundo as áreas da pesquisa - 1996/1987; 

b) na Tabela 2, a distribuição da despesa média mensal familiar (em salários 

mínimos), com alimentação no domicílio, por grupos de despesa, segundo 

as áreas da pesquisa – 1996/1987; 
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c) na Tabela 3, a distribuição da despesa média mensal familiar (em salários 

mínimos), com alimentação, no domicílio, por grupos de despesa, segundo 

as áreas da pesquisa – 1996/1987; 

d) na Tabela 4, o percentual do recebimento médio mensal familiar, por classes 

de recebimento mensal familiar, segundo a origem do recebimento no total 

das Áreas – 1995-1996; 

e) na Tabela 5, o consumo alimentar domiciliar “per capita” anual, por área de 

divulgação da pesquisa, segundo os grupos de produtos – 1995-1996; 

f) a conceituação das características divulgadas nas tabelas da POF 1995-1996. 

  

Em síntese, o modelo gravitacional probabilístico é dito gravitacional porque 

avalia o poder de atração do consumidor em função da distância em que se encontra do 

shopping, sendo que, em tese, quanto menor a distância do consumidor ao shopping, 

maior será o poder de atração exercido pelo shopping sobre o consumidor. Além disso, 

o modelo é dito probabilístico porque busca responder à seguinte pergunta: qual a 

probabilidade de um consumidor qualquer situado na área de influência de um 

shopping center vir a comprar nesse shopping ? 

Deve-se esclarecer ainda que o modelo estatístico de prognóstico de potencial 

de vendas utilizado neste tipo de pesquisa denominado de modelo gravitacional 

probabilístico não será aplicado neste trabalho, por ocasião da obtenção do potencial 

de vendas do futuro shopping center em estudo, porque foge ao escopo desta 

dissertação, porém, para maiores informações sobre o assunto há alguns trabalhos 

interessantes tratando do tema entre os quais sugerimos: HUFF, D. Programes 

solution for aproximanting as optimum retail location. New  York: Land Economics, 

1966. v 42.; ou IKUNO, H.S. Análise de Localização Varejista: uma base urbana. 

São Paulo, 1989. 175 f. Dissertação de Mestrado. Fundação Getúlio Vargas; ou 

Mazano, Tadeu. Teoria das localidades centrais. FEA-USP; ou ALMEIDA, 

F.R.S.L.de. Análise de localização no contexto de redes varejistas: levantamento 

das principais técnicas e práticas. Revista de Administração, São Paulo, v. 32,n.º 2, 

p. 36-46, abr./jun. 1997. 
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O resultado da pesquisa fornecerá as seguintes informações estratégicas para a 

análise e avaliação dos empreendedores: 

a) o tipo de shopping a ser construído; 

b) uma sugestão de mix de lojas mais adequado; 

c) e ainda duas ou três opções de ABL para o shopping com os respectivos 

potenciais de faturamento em vendas estimados. 

 

Portanto, esta fase de planejamento inicial procurará definir que tipo de 

shopping será construído tomando por base: 

a) as limitações impostas pelo plano diretor da cidade; 

b) as possibilidades financeiras dos empreendedores; 

c) uma estratégia de atração (ancoragem) do consumidor escolhida pelos 

empreendedores, com base nos resultados de pesquisas de potencial de 

mercado realizadas por empresas especializadas; 

d) e ainda a localização predeterminada do shopping, que, no caso, era central, 

ou seja, se encontrava no centro da cidade de Brasília, mais especificamente 

no setor comercial sul, junto ao eixo monumental e a avenida W3/sul. 

 

Tratava-se portanto de um shopping center de down town, ou de centro de 

cidade e não um shopping de periferia de cidade. Cabe aqui fazer a distinção entre 

ambos os shoppings: o shopping de down town, pela sua localização central, atrai um 

grande número de consumidores durante o dia e durante a semana (de segunda a sexta-

feira), além dos consumidores de final de semana, especialmente pedestres; já o 

shopping de periferia, pela sua localização afastada, atrai o seu maior número de 

consumidores nos finais de semana (aos sábados e domingos), especialmente pessoas 

motorizadas, porém possui um fluxo reduzido ou inexpressivo de consumidores 

durante o dia todo, de segunda a sexta-feira. 

Assim, dadas as dimensões do terreno adquirido com 160,0m de comprimento 

por 50,0m de largura, que equivalem a 8.000 m2 de área, o shopping deveria ser do 
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tipo vertical se estendendo em vários pisos ou andares e não em um só piso com 

estrutura mais horizontal. 

Como também estava limitada a cota máxima de altura da obra do shopping a 

ser construída,  logo ficou claro que, dentro dos padrões mínimos de pé direito de piso 

de shopping (em torno de 5,60m de altura) e considerando a necessidade de construção 

de mezanino nas lojas, o shopping teria no máximo 4 pisos de lojas, a partir do piso 

térreo, podendo também ter vários pisos de garagem e até mesmo de lojas do shopping 

abaixo do piso térreo. 

Decidiu-se então que poderia ser construído um shopping center com 4 pisos de 

lojas e uma garagem subterrânea com 3 pisos. 

Restava porém decidir que tipo de shopping center seria construído, já que 

existem diversos tipos de shopping centers, tais como: regionais, de conveniência, de 

vizinhança, temáticos, entre outros. 

A escolha do tipo de shopping a ser construído é uma decisão fundamental a ser 

tomada pelos empreendedores, porque servirá de base para uma série de análises e 

avaliações econômicas, financeiras e estratégicas já que envolve riscos e será decisiva 

para o sucesso ou o fracasso do empreendimento. 

No momento da decisão sobre que tipo de shopping deveria ser construído, 

havia em Brasília dois shoppings regionais com mais de dez anos de operação tendo o 

primeiro uma ABL de 56.000 m2 e o segundo uma ABL de 42.000 m2. 

Ambos eram empreendimentos de grande sucesso comercial sendo o primeiro 

um shopping de centro de cidade inaugurado em 1971 e o segundo um shopping de 

periferia inaugurado em 1983. 

Dessa forma, estava claro que estes dois empreendimentos viriam a ser os 

concorrentes diretos do futuro shopping a ser construído, sendo o mais antigo, pelas 

similaridades de localização central à cerca de 2 km de distância do futuro shopping 

em estudo, e concepção vertical, o principal concorrente, embora fosse à época um 

shopping com mais de 25 anos de operação e aspecto ultrapassado em termos de 

ambiente e conforto. 
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Este shopping não possuía ar condicionado no mall, estava dotado de uma 

garagem coberta pequena e inadequada para o seu porte, e também não possuía opções 

de lazer para os consumidores, embora tivesse uma localização privilegiada, a melhor 

complementariedade de oferta de lojas e também a melhor diversidade de oferta em 

cada segmento, além de ter sua imagem consolidada junto ao público por ter sido o 

primeiro shopping center de Brasília e o segundo shopping mais antigo do Brasil em 

operação. 

Assim, os empreendedores decidiram então construir um shopping tipo regional 

com uma ABL de cerca de 31.000 m2, com mix disperso, sendo que a escolha deste 

tipo de shopping foi definida levando em consideração os seguintes aspectos:  

a) os relatórios de pesquisas e estudos de viabilidade do potencial de vendas de 

mercado obtidos junto à empresas especializadas; 

b) a facilidade/rapidez de acesso ao shopping em função da sua localização 

central na cidade, onde se procuraria privilegiar o conforto ao chegar pela 

possibilidade de dispor de uma ampla garagem subterrânea; 

c) a definição de um projeto arquitetônico para o shopping criando um 

ambiente interno agradável, moderno e confortável; 

d) a opção pela diversidade de oferta em cada segmento buscando atender ao 

binômio qualidade x preço dos diversos tipos de consumidores; 

e) a opção pela complementariedade da oferta de todos os segmentos possíveis, 

tais como os de varejo (moda jovem, infantil, feminina, masculina, íntima, 

entre outros) além de lojas de serviços, de lazer e de alimentação. 

 

3.3  Roteiro dos Procedimentos para a formulação da estrutura e análise do 

projeto de investimento do Protótipo Shopping Center 

 

 Embora existam muitos autores e livros tratando da análise de projetos de 

investimento usando diversos métodos de avaliação de investimento com base no seu 

fluxo de caixa, infelizmente, ainda há muito pouca literatura no Brasil tratando 
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tecnicamente da avaliação de um investimento em shopping center nesses mesmos 

moldes. 

 Como já se tratou anteriormente, a indústria de shopping centers no Brasil é 

relativamente recente já que o primeiro shopping center foi inaugurado em 1966, na 

cidade de São Paulo. Nesses trinta e sete anos de existência esse segmento da 

economia apresentou um crescimento considerável, representando atualmente, 

segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce, cerca de 15% 

do comércio varejista brasileiro. 

 Este projeto de dissertação pretende apresentar uma análise de qualidade de um 

projeto de investimento em shopping center, usando algumas das ferramentas 

financeiras disponíveis para a avaliação do fluxo de caixa cujo prazo de análise estará 

distribuído em dois ciclos do projeto: ciclo pré-operacional ou de implantação; ciclo 

operacional ou de estabilização, através do uso dos métodos do valor presente líquido 

(VPL) e da taxa interna de retorno (TIR). Após esse estudo, será feita a análise de risco 

próprio desse projeto de investimento mediante a análise de sensibilidade e o método 

MOP com a combinação de cenários. 

 Assim, este trabalho pretende analisar a qualidade do empreendimento de base 

imobiliária do tipo Shopping Center, no caso específico de um Shopping Center 

localizado na cidade de Brasília, DF, denominado Protótipo Shopping Center, no que 

se refere às relações investimento x retorno, bem como analisar os riscos envolvidos 

para os seus empreendedores. 

 Trataremos portanto de realizar as análises de investimento x retorno e de 

riscos que devem servir de base à decisão de empreender ou investir nesse negócio. 

 O enfoque da análise estará voltado para o grande empreendedor investidor e 

não para o lojista que também será um pequeno empreendedor e investidor do 

empreendimento. Neste particular importa informar que um lojista ao adquirir o direito 

de uso de uma loja em primeira mão num shopping center, receberá o espaço da loja 

“no osso”, isto é, sem nenhum melhoramento, o que quer dizer, sem piso, contrapiso, 

mezanino, e instalações elétrica, hidráulica, de sprinkler ou de ar condicionado. Caberá 

ao primeiro locatário da loja após a inauguração do shopping prover a loja original 
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com estas melhorias e instalações que, via de regra beneficiarão, ainda que 

indiretamente, os futuros locatários que a loja vier a ter algum dia, após a sua primeira 

locação.  

 Para tanto deverão ser definidas algumas premissas básicas que nortearão o 

planejamento e a execução do empreendimento, tais como: a taxa requerida ou de 

atratividade, a duração de cada um dos ciclos temporais de operação para os fluxos de 

caixa, uma eficiência de vendas das lojas no ambiente da concorrência com base em 

valores de mercado, apurados através de pesquisas da Abrasce, um custo operacional 

mensal por tipo de loja e segmento, também denominado taxa de esforço (para cobrir 

as despesas de aluguel mínimo mais condomínio e mais o fundo de promoção) em 

geral estabelecido em torno de 10% sobre o valor do faturamento bruto mensal da loja. 

Outra premissa básica relevante é a de que nessa análise deverá ser adotada um 

postura conservadora na definição dos índices, já que os investimentos de base 

imobiliária tipo shopping center são de altíssima rigidez, em razão de que eles estão 

estabelecidos em edifícios de muita pouca capacidade de reciclagem funcional e são 

aplicados para retornos em horizontes longos, no caso, de  10 a 20 anos para cada um 

dos ciclos operacional e pós-operacional. 

Assim, a decisão dos empreendedores de empreender um shopping center 

deverá ser tomada dentro de padrões de risco baixo e com extremo rigor, uma vez que 

sustentará uma decisão praticamente irreversível e de muito pouca capacidade futura 

de absorver alterações estratégicas para compensar eventuais desvios. 

Em função do exposto, neste trabalho, entre essas premissas conservadoras 

serão estabelecidas as seguintes: 

a) não haverá o recebimento de receitas de CDU (luvas) da locação de lojas 

âncoras, a qualquer tempo; 

b) não haverá o recebimento de receitas de aluguel variável, a qualquer tempo; 

c) não haverá o recebimento de receitas de taxa de transferência no repasse do 

ponto entre duas lojas, a qualquer tempo; 
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d) não haverá o recebimento de receitas de financeiras decorrentes da cobrança 

de multa, juros e correção monetária sobre débitos não pagos no 

vencimento, variável a qualquer tempo; 

e) não haverá o recebimento de receitas de CDU de qualquer loja após a 

primeira locação do espaço comercial a um lojista, isto é, só será recebida 

receita de CDU de qualquer loja uma única vez, por ocasião da primeira 

locação daquele espaço comercial para um lojista qualquer. 

 

 Na fase de planejamento do projeto de investimento de um shopping center o 

empreendedor deverá definir que shopping irá construir, classificando o tipo do 

empreendimento a ser construído, isto é, se será construído um shopping de mix 

disperso como por exemplo os shopping centers de vizinhança, de conveniência ou do 

tipo regional, ou ainda de mix temático, tais como os shoppings tipo festival mall, os 

centros de design-móveis, aparelhos e objetos para a casa, os centros automotivos ou 

os outlet-centers. 

Essa classificação do tipo de shopping tomará por base dois aspectos: 

a) a sua inserção de mercado (objetivando atender ao público alvo nas 

compras de conveniência ou comparadas, que faz rotineira ou 

esporadicamente);  e 

b) a sua estratégia de ancoragem (onde se buscará atrair o público 

privilegiando atributos como a acessibilidade; conforto; 

complementariedade de oferta e diversidade de oferta). 

 

A partir da definição do tipo de shopping a ser construído será possível 

identificar o público alvo do shopping com base nos vetores de ancoragem 

previamente estabelecidos. Esse público alvo estará disperso em uma certa região 

geográfica, denominada área ou região de influência do shopping center. 

A área de influência do Protótipo Shopping Center (área geográfica que tem 

potencial para um determinado ponto comercial) é traçada segundo o critério isócrono, 

isto é, anéis concêntricos com o mesmo tempo de deslocamento ao entorno do ponto 
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comercial. Este deslocamento é feito de carro, obedecendo a todas as regras de trânsito 

e trafegando pelas principais vias utilizadas pelos consumidores do shopping. 

A área de influência do shopping contém divisões internas denominadas áreas 

comerciais, sendo que no modelo de projeção de vendas feito em pesquisa esta divisão 

é feita com base somente no tempo de deslocamento de carro, cuja medição é feita a 

partir do ponto. 

Foram definidas para este estudo três áreas comerciais: denominadas áreas de 

influência primária, secundária e terciária. Inicialmente a área de influência do nosso 

Protótipo Shopping Center foi limitada em até 15 minutos de deslocamento de carro 

(área de influência primária), em seguida o limite foi estabelecido entre 15 e 30 

minutos de carro (área de influência secundária) e finalmente o limite foi estabelecido 

entre 30 e 60 minutos de carro (área de influência terciária). 

 

 

 
MAPA 1 -  RODOVIAS, FERROVIAS E NÚCLEOS URBANOS 

DO DISTRITO FEDERAL - 2002 

  
FONTE: Ministério dos Transportes (www.transportes.gov.br) 
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MAPA 2 -  ÁREA DE INFLUÊNCIA PRIMÁRIA: ASAS SUL E NORTE, 
  LAGOS SUL E NORTE 

 
 FONTE: CODEPALN/GDF 

 
MAPA 3 - LIMITES DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E 

TERCIÁRIA COM OS NÚCLEOS URBANOS 

 

 FONTE: CODEPLAN/GDF 
 NOTA: Legendas 

        Limite de área de influência primária. 
                   Limite de área de influência secundária. 

Obs.: Os limites do DF com outros Estados constituem o limite da área de influência terciária. 
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 Em seguida deverá ser calculado o potencial de vendas esperado do shopping 

com o seu público alvo que está na região de influência com ênfase na acessibilidade, 

conforto, acessibilidade e complementariedade e diversidade de oferta, baseando-se 

em pesquisas qualitativas de intenções junto ao público alvo e também com base em 

pesquisas quantitativas de nível de renda dos consumidores dentro da região de 

influência. 

Essas pesquisas que costumam ser feitas por empresas especializadas não serão 

realizadas no bojo desse trabalho porque fogem aos objetivos desta dissertação; razão 

pela qual iremos considerar como já tendo sido realizadas as pesquisas e sido definido 

o potencial de vendas (faturamento em vendas para uma ABL estimada em 30.861 m2) 

para o Protótipo Shopping Center. 

Apenas a título ilustrativo, esse tipo de pesquisa se desdobra em uma pesquisa 

quantitativa de campo que mede o número de domicílios e a renda média de cada 

domicílio por faixas de renda e em uma outra pesquisa qualitativa que procurará medir 

a carência de novas lojas existente no mercado, ou as qualidades que o público alvo 

anseia encontrar no futuro shopping, o perfil das lojas a ser definido pelo shopping 

com base no binômio qualidade x preço ou com base na diversidade de lojas 

permitindo a compra comparada de determinado bem de consumo entre lojas do 

mesmo shopping por parte do consumidor dentro do seu público alvo. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que para que seja garantido um risco baixo para o 

investimento, a variável fundamental de análise que é o potencial de vendas que se 

espera possa ter o shopping center, deverá ser de alta confiabilidade, para que possa 

permitir a segurança exigida para a tomada da decisão do empreendedor. 

 Tendo sido calculado o potencial de vendas esperado para o shopping center, o 

próximo passo consistirá em definir e deduzir o dimensionamento das áreas de 

construção do shopping, isto é, em que quantidade e com que dimensão serão 

construídas as lojas do segmento de varejo, do segmento de serviços, do segmento de 

lazer, de alimentação, com base nas indicações da pesquisa de produtos com maior 

potencial de venda para o shopping e, por conseguinte, dimensionar as áreas de apoio, 
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isto é: as áreas internas comuns de circulação (mall), as áreas de carga e descarga 

(docas), jardins, estacionamento coberto e descoberto, áreas administrativas, áreas 

técnicas (galerias), entre outras. 

Assim, conhecendo o potencial de vendas esperado para o shopping e a 

eficiência de vendas encontrada no ambiente da concorrência, poderemos estabelecer o 

dimensionamento das áreas do shopping, isto é, da sua área bruta rentável ou locável – 

ABL, pela divisão do potencial de vendas esperado pelo valor vendido por metro 

quadrado de área de loja encontrado na concorrência, isto é, nos shoppings 

concorrentes para os diversos grupos de produtos ou segmentos do comércio. 

Como referência adicional para análise a Associação Brasileira de Shopping 

Centers – Abrasce,  costuma apresentar dados médios mensais consolidados de venda 

média por metro quadrado de área de loja em shoppings no Brasil, embora os dados 

não estejam separados por faixa de áreas brutas locáveis, e ainda de dados decorrentes 

de pesquisas de mercado do segmento a nível nacional. 

 A definição da área bruta rentável (ou locável) do shopping torna possível 

projetar ou estimar tanto os custos de implantação (além do custo de aquisição do 

terreno os custos gerais de construção do imóvel) do shopping que representam os 

investimentos a serem desembolsados pelos empreendedores (investidores) antes da 

inauguração e operação do shopping, quanto as receitas estimadas (receitas de aluguel 

e receitas de cessão de direitos de uso – CDU, vulgarmente conhecida por “luvas”) que 

o shopping gerará ao longo do seu período em operacionalidade. Também com base na 

ABL, será projetado o “tenant mix” do shopping ou a distribuição equilibrada dos 

diversos segmentos do comércio (varejo, lazer, alimentação, serviços). 

Portanto, o potencial de vendas esperado para o shopping, na verdade, refletirá 

indiretamente a receita de alugueis esperada uma vez que o aluguel mensal em um 

shopping center a ser pago pelo lojista é calculado com base no seu faturamento bruto 

de vendas mensais, isto é, no potencial de vendas realizado pela sua loja e, dessa 

forma, volumes maiores de vendas, em princípio, significam maiores receitas de 

aluguel. 
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Porém, as previsões das receitas de aluguel deverão ser ajustadas para que 

guardem coerência com os valores de aluguel de mercado que também são veiculados 

mensalmente pela Abrasce  aos seus associados. 

 Com os valores do investimento previsto e das receitas e despesas previstas em 

função do investimento, torna-se possível construir o fluxo de caixa deste projeto de 

investimento e avaliar a sua qualidade usando os métodos do VPL e da TIR,  bem 

como fazer a análise de risco deste investimento. 

 A análise de risco próprio deste projeto de investimento em shopping center 

será feita através da análise de sensibilidade e do MOP pela combinação de cenários. 

A análise de sensibilidade no ciclo de implantação ou pré-operacional dependerá 

basicamente de duas variáveis: variação dos custos de implantação e da variação 

das receitas de CDU, que irão definir o valor do investimento inicial do projeto 

realizado pelos empreendedores. 

No ciclo operacional a análise de sensibilidade poderá ser feita em função do 

seguinte: 

a) da variação da taxa mínima requerida ou de atratividade;  

b) da variação das receitas de aluguel (em razão de inadimplência, vacância 

de lojas, redução de aluguel percentual por redução de vendas, pelo impacto 

de ações judiciais revisionais ou renovatórias de aluguel, pelo atendimento 

eventual de pedidos de redução de aluguel mínimo concedidos por 

liberalidade dos empreendedores em função de dificuldades nas vendas dos 

lojistas por quebras de mercado); 

c) da variação das receitas de CDU pela entrega das lojas; 

d) da variação das receitas decorrentes da taxa de transferência; 

e) da variação das despesas em geral (operacionais e não operacionais 

(financeiras, fiscais, tributárias), de comercialização e corretagem de lojas 

vagas, de manutenção do imóvel (matéria prima, mão-de-obra do imóvel, 

reformas, adaptações, ampliações e modernizações nos equipamentos); 

f) da variação da inflação. 
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g) do impacto nas vendas com a instalação de um novo shopping center 

com as mesmas características do Protótipo Shopping Center que porventura 

venha a se instalar na sua área de influência, sendo que este tipo de impacto 

no potencial de vendas (perda de faturamento) pode ser estimado através de 

pesquisas de mercado feitas por empresas especializadas, por ocasião dos 

estudos prévios de viabilidade do empreendimento; 

 

 Portanto, em resumo, na avaliação deste projeto de investimento de um 

shopping center, seguiremos o roteiro lógico de procedimentos que serão 

desenvolvidos nesta etapa do trabalho nos seguintes termos: 

 

1) definição do tipo de shopping center a ser construído pelos empreendedores 

ou investidores (esta decisão costuma estar respaldada pelos resultados da 

pesquisa que avalia o potencial de mercado, que sugere ainda algumas 

alternativas de tipo de shopping e de ABL’s diferentes, com os respectivos 

potenciais de venda estimados para cada alternativa sugerida); 

2) com base no tipo de shopping e suas características mercadológicas pode-se 

arbitrar um tempo máximo aceitável de deslocamento do consumidor 

potencial até o shopping com o qual se pode delimitar e identificar a área ou 

zona de influência do shopping center e identificar o público alvo do 

shopping que se encontra dentro dessa área de influência; 

3) com base em pesquisas de campo quantitativas e qualitativas e dados 

demográficos (POF do IBGE, do POF da FGV e PISEF/DF da 

CODEPLAN) sobre a área de influência e do público alvo, além da 

concorrência já instalada por lojas em geral, nela existentes, pode-se estimar 

o potencial de vendas do shopping; 

4) conhecendo o potencial de vendas estimado para o shopping e a eficiência 

de vendas encontrada no ambiente da concorrência, podemos calcular o 

limite máximo estimado da área bruta locável - ABL (ou a ABL máxima 

estimada) para o novo shopping, pela divisão do potencial de vendas 



 

121

estimado pela eficiência de vendas encontrada no ambiente da concorrência 

(o valor de venda por m2 de ABL encontrado na concorrência pode ser 

estimado através de dados consolidados nacionalmente pela Abrasce  ou por 

informações veiculadas à imprensa pelos próprios shoppings da 

concorrência, entre outras formas); 

5) assim, o potencial de vendas estimado do shopping estará limitado pela 

ABL a ser construída, dada uma determinada eficiência de vendas existente 

na concorrência e a definição da ABL a ser construída dependerá de 

diversos fatores entre eles: do capital disponível a ser investido pelos 

empreendedores; das limitações legais (cotas máximas) do plano diretor da 

cidade estabelecido pela Prefeitura local; e ainda do limite máximo de ABL 

imposto pelo resultado da divisão do potencial de vendas estimado pela 

eficiência em vendas existente na concorrência dentro da área de influência, 

além das características do tenant mix sugerido como o mais adequado 

obtidas de pesquisas especializadas; 

6) definida a ABL, conseguiremos estimar todas as áreas complementares à 

ABL que são necessárias ao funcionamento do shopping, e ainda poderemos 

projetar e estimar tanto os custos de implantação (compra do terreno e os 

custos de construção e de comercialização dos espaços (lojas) do shopping) 

que são os investimentos a serem desembolsados pelos empreendedores, 

como também conseguiremos estimar as receitas  que o shopping gerará ao 

longo de seu ciclo de vida (receitas de aluguel, de CDU, taxas de 

transferência, receitas financeiras); 

7) dispondo dos custos de implantação (investimentos) esperados/estimados e 

das receitas esperadas/estimadas para o empreendimento poderemos 

construir o fluxo de caixa deste projeto de investimento, nos seus ciclos de 

implantação operacional; 

8) construindo o fluxo de caixa do projeto de investimento do shopping e 

dispondo de instrumentos de avaliação tais como o Valor Presente Líquido e 
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a Taxa Interna de Retorno, poderemos avaliar o fluxo de caixa e a qualidade 

do projeto de investimento; 

9) com o fluxo de caixa também poderemos fazer a análise de risco deste 

projeto de investimento pelo método MOP com a combinação dos cenários. 
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FIGURA 8 - DIAGRAMA DO PLANEJAMENTO DE UM SHOPPING CENTER 

 

 

 

 

  

Obtenção do potencial de vendas 
esperado;
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e
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Elaboração do Fluxo de Caixa
Projeto de Investimento

Avaliação do projeto de 
investimento com a utilização
dos métodos do VPL e da TIR

Realização da análise de risco do 
projeto de investimento pelo método

da análise de cenários MOP

Definição da ABL do shopping e 
das suas áreas complementares

e
Definição do tenant mix de lojas 

a serem comercializadadas.

Obteção dos resultados da 
pesquisa:
- estimação do potencial de 
vendas por m2 de ABL;
- sugestão de tenant mix de 
lojas mais adequado.

- Utilização de pesquisas quantitativas e qualitativas.
- Utilização de dados da POF (IBGE), POF (FGV) e
PISEF (CODEPLAN/DF)
- Utilização de dados de pesquisa da ABRASCE
(venda média nacional por m2 de ABL) e da
eficiência em vendas no ambiente da concorrência.

Elaboração de pesquisa 
de avaliação do potencial 
de mercado do shopping 

no local indicado por 
empresa especializada

Definição do tipo e local de
construção do shopping

- Delimitação das áreas de influência.
- Caracterização do público alvo nas áreas de influência.
- Levantamento de dados demográficos relativos à
demanda existente (população residente, população
flutuante, sazonalidade, perfil (renda, classe social, faixa
etária, sexo, grau de escolaridade, etc.).
- Levantamento de dados sobre a concorrência presente 
relativos à oferta instalada (número de lojas concorrentes,
presença de shopping centers, área de oferta instalada).
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3.4 Relação das premissas tomadas como referência para a elaboração do fluxo 

de caixa do projeto de investimento no PSC 

 

Com base nas informações até aqui definidas apresentamos abaixo o conjunto 

de dados de referência ou premissas que servirão de suporte para a elaboração do 

fluxo de caixa do projeto de investimento deste shopping: 

  

1) Nome do Shopping: Protótipo Shopping Center – PSC; 

2) Localização: Setor Comercial Sul – Brasília – DF; 

3) Tipo de shopping: a decisão dos empreendedores foi no sentido de 

construir um shopping center do tipo regional com mix disperso; 

4) Área e dimensões do terreno: 8.000 m2 (160 m x 50 m); 

5) Área total construída: 101.000 m2, que inclui as áreas totais do shopping e 

do estacionamento coberto; 

6) Área total construída de shopping: 66.290 m2; 

7) Área total construída de estacionamento coberto: 34.710 m2 

8) Área Bruta Locável (ABL): 30.861 m2; 

9) Estrutura física do shopping: shopping vertical composto por 4 pisos de 

lojas (Piso Térreo, P1, P2 e P3) e mais 3 pisos de estacionamento 

subterrâneo (G1, G2 e G3); 

10) Capacidade do estacionamento: 2.000 vagas fixas ou 12.000 vagas 

rotativas por dia; 

11) Tráfego mensal médio previsto no estacionamento: 150.000 veículos por 

mês; 

12) Número de elevadores para transporte interno: 10 elevadores sociais e 3 

de cargas; 

13) Número de escadas rolantes para transporte interno: 14 escadas com 

1,10m de largura; 

14) Pé direito de cada piso de lojas do shopping: 5,60m de altura, para 

permitir a construção de mezanino na loja; 
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15) Fluxo diário de pessoas previsto em circulação no shopping: 50.000 

pessoas / dia; 

16) Área de Influência: como se tratava de um shopping center regional, a sua 

área ou zona de influência foi fixada admitindo um tempo máximo de 

percurso por parte do consumidor para chegar ao shopping de até uma hora, 

o que nos levou a definir a zona de influência do shopping como sendo todo 

o Distrito Federal, onde se incluem Brasília e todas as suas 19 seguintes 

cidades satélites ou regiões administrativas (RA's): Lago Sul, Lago Norte, 

Brasília, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Ceilândia, Cruzeiro, Guará, 

Sobradinho, Candangolândia, Riacho Fundo, Gama, Samambaia, 

Brazlândia, Planaltina, São Sebastião, Recanto das Emas, Santa Maria e 

Paranoá. A cidade de Brasília se subdivide nas seguintes sub-regiões 

administrativas: Asa Sul, Asa Norte e Setor Sudoeste. A Área de Influência 

Primária (até 15 minutos) compreenderá as seguintes regiões 

administrativas: Brasília (Asa Sul, Asa Norte e Setor Sudoeste), Lago Sul e 

Lago Norte. A Área de Influência Secundária (de 15 até 30 minutos) 

compreenderá as seguintes regiões administrativas: Cruzeiro (Cruzeiro 

Velho, Cruzeiro Novo e Setor Octogonal), Guará (Guará I e Guará II), 

Candangolândia, Paranoá e o Núcleo Bandeirante. A Área de Influência 

Terciária (de 30 minutos até 60 minutos) compreenderá as seguintes 

regiões administrativas: Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Gama, 

Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Santa Maria, Recanto das Emas, São 

Sebastião, e Riacho Fundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

126

MAPA 4 - LIMITES DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E 
TERCIÁRIA COM OS NÚCLEOS URBANOS 

 
FONTE: CODEPLAN/GDF 

 NOTA: Legendas 
        Limite de área de influência primária. 

                   Limite de área de influência secundária. 
Obs.: Os limites do DF com outros Estados constituem o limite da 
área de influência terciária. 

 

17) Número total de lojas previstas: 192, sendo 8 lojas âncoras (6 lojas 

âncoras de varejo e 2 lojas âncoras de lazer e diversão) e 184 lojas satélites 

das quais estão previstas 134 lojas satélites de varejo, 30 lojas satélites de 

alimentação e 20 lojas satélites de serviços; 

18) Inexistência de alguns tipos de Lojas: Ficou estabelecido que o shopping 

não iria ter nos dez primeiros anos do seu ciclo operacional nenhuma loja 

dos seguintes tipos: Setor Automotivo, Agência de Automóveis, Boliche, 

Hipermercado e Teatro; 

19) Número total de empregos diretos gerados: 2.250 empregos sendo 2.000 

empregos nas lojas e 250 empregos na administração interna do shopping; 

20) Consumo total mensal médio previsto de energia elétrica: 1.800 Mwh 

por mês, dos quais 800 Mwh são consumidos pelas áreas comuns do 
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shopping e 1000 Mwh são consumidos pelas lojas isoladamente, com uma 

potência total instalada (demanda) de 80 Mw; 

21) Consumo total mensal médio previsto de água: 10.000 m3 por mês. 

22) Data prevista para a inauguração do Protótipo Shopping Center: 31 de 

outubro de 2003. As datas de inauguração de shopping centers em regra 

acontecem principalmente em duas épocas do ano: entre os meses de março 

e abril ou entre os meses de setembro e outubro. A razão disto se deve ao 

calendário dos principais eventos e campanhas de marketing com 

repercussão direta nas vendas do shopping, que ocorrem em maio (dia das 

mães e mês das noivas) e junho (dia dos namorados e festas juninas) ou 

outubro (dia das crianças) e dezembro (Natal e Passagem de Ano); 

23) Data prevista para início das obras de construção do shopping: 1 de 

novembro de 2001; 

24) Tempo previsto de duração da obra de construção do shopping: 2 anos; 

25) Forma de aquisição do terreno: Foi estabelecido que o terreno onde seria 

construído o shopping foi trocado com o seu proprietário pela sua 

participação em 10% do empreendimento pronto, isto é, o dono do terreno 

“vendeu” o terreno pelo valor correspondente a 10% do valor do shopping 

pronto, tornando-se um dos seus empreendedores. Convém mencionar que 

esta situação onde se recebe o terreno em troca de parte de um 

empreendimento imobiliário pronto construído no próprio terreno é uma 

prática relativamente comum de mercado. No fluxo de caixa esta operação 

aparece descrita no item descrito como “Participação Proprietário Terreno” 

e em após os valores anuais do “Fluxo de Caixa Antes de Impostos sem 

Investimentos”. 

26) Potencial de vendas mensal estimado para o PSC: R$ 660,00 por m2 de 

ABL; 

27) Prazo de análise do projeto de investimento: 12 anos, sendo 2 anos do 

período pré-operacional (até a inauguração do shopping) de novembro de 

2001 até outubro de 2003, e mais 10 anos do período operacional (após a 
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inauguração do shopping) de novembro de 2003 até outubro de 2013, 

quando então o PSC será alienado. A fixação do prazo de análise do 

empreendimento em 10 anos se deveu ao fato de terem os empreendedores 

considerado este investimento como venture capital, isto é, como um capital 

de risco; 

28) Taxa de atratividade (ou taxa mínima requerida): 20% a.a. nominal 

(incluindo a inflação). A fixação deste valor para a taxa mínima requerida se 

deveu à postura mais conservadora adotada neste projeto, particularmente 

com relação aos índices de inflação estimados para o período; 

29) Situação do mercado de Shopping Centers no Distrito Federal em 

dezembro de 2002: Apresentaremos abaixo as quantidades e tipos dos 

empreendimentos em obra, em projeto e já funcionamento no Distrito 

Federal em dezembro de 2002, segundo dados obtidos da Alshop: 

 

TABELA 6 - QUANTIDADE DE SHOPPING CENTERS E DE SUAS RESPECTIVAS 
LOJAS EM FUNÇÃO DA SUA CONDIÇÃO POR CIDADE SATÉLITE 
NO DF – JANEIRO 2003 

SC's Lojas SC's Lojas SC's Lojas SC's Lojas SC's Lojas
Condição

Em operação 11 1886 4 168 4 486
Em obras 1 136 1 43
Em projeto 1 130

Total 12 2022 0 0 5 211 5 616 0 0

Local do DF
Brasilia 8 1169 4 168 2 377
Gama 1 447
Sobradinho 1 34
Taguatinga 2 270 1 75

Total 11 1886 0 0 4 168 4 486 0 0
Obs: SC's = Shopping Centers

AtacadoTradicional Outlet Temático Rotativo
TIPO DE SHOPPING CENTER

 
FONTE: Alshop (www.alshop.com.br) 

 

30) Eficiência em vendas estimada das lojas no ambiente da concorrência: 

Dados obtidos de pesquisa feita a nível nacional apontando a venda média 
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por m2 de ABL no período de maio a outubro de 2002: R$ 509,52 de acordo 

com os dados da Pesquisa Abrasce/Nielsen divulgada pela Abrasce em 

novembro de 2002; 

 
TABELA 7-  FATURAMENTO MENSAL EM VENDAS POR TIPO DE LOJAS NO 
 AMBIENTE DA CONCORRÊNCIA – OUTUBRO 2002 

Tipo de Loja Mai/2002 Jun/02 Jul/02 Ago/2002 Set/2002 Out/2002 Média

Âncora Total 357,53 330,54 261,45 297,45 257,74 285,86 298,43

Âncora Própria 444,23 404,54 367,10 397,17 331,95 384,13 388,19

Megalojas 738,07 625,32 685,69 597,46 562,68 622,66 638,65

Lojas Satélites 684,33 636,49 672,96 732,77 606,68 644,10 662,89

Vestuário 772,32 726,23 742,30 846,63 670,31 710,27 744,68

   Moda Jovem 665,03 693,00 729,79 715,49 600,81 662,16 677,71

   Vestuário Feminino 848,96 716,02 734,65 780,84 690,83 709,05 746,73

   Vestuário Masculino 683,04 700,15 704,63 1.288,39 655,40 678,15 784,96

   Vestuário Infantil 630,51 557,54 658,31 816,21 650,10 740,62 675,55

   Calçados 1.090,46 930,83 952,83 1.023,27 853,30 894,93 957,60

   Acessórios 973,90 960,57 876,50 949,35 787,88 766,39 885,77

Artigos do Lar 1.328,51 1.165,88 984,22 1.055,85 1.057,74 1.093,22 1.114,24

Artigos Diversos 969,97 882,53 927,40 988,70 867,69 895,31 921,93

Alimentação 644,76 593,99 705,46 703,28 612,03 637,30 649,47

Conveniência/Serviços 422,43 419,42 309,38 329,80 261,08 259,94 333,68

Lazer/Entretenimento 130,07 122,18 234,98 156,78 122,92 139,44 151,06

Total 547,92 505,49 507,74 539,49 459,54 496,96 509,52

FATURAMENTO MENSAL EM VENDAS POR M2 (R$/M2)

 
Fonte: Abrasce  – Pesquisa Abrasce  / Nielsen. Nov. 2002. 

 

31) Taxa média de esforço do lojista aceitável: 10% sobre o faturamento bruto 

mensal da loja para cobrir as despesas de aluguel, encargos de condomínio e 

fundo de promoção, sendo este um padrão de mercado; 

32) Condições de recebimento das receitas de CDU (“luvas”): As receitas de 

CDU decorrentes da comercialização das lojas do shopping serão recebidas 

dos lojistas da seguinte maneira: 20% de sinal no ato da celebração do 

contrato e o saldo restante a ser pago em 24 parcelas mensais e consecutivas 

atualizadas monetariamente. Dessa forma, só serão auferidas receitas de 

CDU (“luvas”) nos dois anos de construção de construção do shopping e nos 
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dois primeiros anos de operação do shopping, isto é, pelos primeiros 4 anos 

do projeto de investimento do shopping; 

33) Premissas conservadoras quanto ao recebimento de receitas de aluguel, 

CDU, taxa de transferência e financeiras: Serão estabelecidas as seguintes 

premissas quanto ao recebimento das receitas cabíveis ao shopping center:  

a) não haverá o recebimento de receitas de CDU (luvas) da locação de lojas 

âncoras, de lojas de serviços, de quiosques e estandes, de teatros e de 

depósitos locáveis, a qualquer tempo; 

b) não haverá o recebimento de receitas de aluguel variável, a qualquer 

tempo; 

c) não haverá o recebimento de receitas de taxa de transferência no repasse 

do ponto entre duas lojas, a qualquer tempo; 

d) não haverá o recebimento de receitas financeiras decorrentes da cobrança 

de multa, juros e correção monetária sobre débitos não pagos no 

vencimento, a qualquer tempo; 

e) não haverá o recebimento de receitas de CDU de qualquer loja após a 

primeira locação do espaço comercial a um lojista, isto é, só será 

recebida receita de CDU de qualquer loja uma única vez, por ocasião da 

primeira locação daquele espaço comercial para um lojista qualquer. 

34) Taxas de inflação: Os valores estimados conforme tabela abaixo: Os 

valores estimados de inflação poderão parecer um pouco elevados para 

alguns porém, de fato, representam estimativas tomadas sob uma ótica mais 

conservadora, recomendável para um projeto dessa natureza, ainda pela 

economia brasileira ainda apresentar vulnerabilidades externas fruto de 

desajustes estruturais, apesar dos avanços conseguidos; 
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TABELA 8 -  ÍNDICES DE INFLAÇÃO ADOTADOS DURANTE O PRAZO 
 DE ANÁLISE DO PROJETO – OUTUBRO 2001 

A N O T a x a  d e  I n fla ç ã o  A n u a l
(  I N C C  /  F G V  )

O b r a  1 . º  a n o  (n o v /0 1  a  o u t /0 2 ) 1 0 %
O b r a  2 . º  a n o  (n o v /0 2  a  o u t /0 3 ) 1 0 %
O p er a ç ã o  1 . º  a n o 1 0 %
O p er a ç ã o  2 . º  a n o 8 %
O p er a ç ã o  3 . º  a n o 8 %
O p er a ç ã o  4 . º  a n o  a o  1 0 . º  a n o 7 %
O p er a ç ã o  1 0 .º  a n o  em  d ia n te 5 %

 
FONTE: FGV 

 

35) Tabela estimada de alugueis por m2: Valores de aluguel médios por m2 

de ABL no período de maio a outubro de 2002: R$ 38,53 baseada em 

Pesquisa Abrasce/Nielsen divulgada pela Abrasce em novembro de 2002, 

tendo os seus valores de aluguel mínimo mensal por m2 de ABL ajustados 

para o mercado do DF, na data base de outubro de 2003. 

TABELA 9 -  VALORES PESQUISADOS DE ALUGUEL MÉDIO POR M2 DE ÁREA DE 
ABL NO BRASIL  – OUTUBRO 2002 

Tipo de Loja Mai/2002 Jun/02 Jul/02 Ago/2002 Set/2002 Out/2002 Média

Âncora Total 8,33 8,49 7,37 7,94 8,00 8,10 8,04
Âncora Própria 14,24 14,60 13,18 12,30 13,44 14,70 13,74
Megalojas 22,30 21,30 20,66 18,68 19,83 21,21 20,66
Lojas Satélites 62,71 61,88 59,34 62,05 64,41 66,79 62,86
Vestuário 80,99 80,48 73,64 77,53 79,89 87,43 79,99
   Moda Jovem 78,48 79,32 73,16 75,66 79,18 79,64 77,57
   Vestuário Feminino 95,91 93,18 82,45 85,30 90,42 111,37 93,10
   Vestuário Masculino 71,09 71,46 66,35 74,11 72,45 75,27 71,79
   Vestuário Infantil 81,89 80,34 69,52 72,77 85,09 84,86 79,08
   Calçados 91,43 85,86 77,14 82,19 82,19 95,59 85,73
   Acessórios 105,19 108,11 86,28 96,22 96,79 92,26 97,47
Artigos do Lar 61,52 59,79 49,25 52,83 68,50 66,92 59,80
Artigos Diversos 87,71 83,99 75,49 74,00 88,40 80,16 81,63
Alimentação 57,89 56,45 54,64 58,36 59,90 60,89 58,02
Conveniência/Serviços 46,16 47,81 33,69 39,36 35,19 35,52 39,62
Lazer/Entretenimento 14,66 14,34 23,91 18,76 13,86 15,67 16,87

TOTAL 38,78 38,06 36,45 37,66 39,09 41,14 38,53  
FONTE: Abrasce 
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TABELA 10 -  VALORES ESTIMADOS DE ALUGUEL MÉDIO POR M2 DE ÁREA DE 
ABL NO DF  – OUTUBRO 2003 

ALUGUEL POR M2
Âncora Varejo (acima de 600m2) 15,00                               
Âncora Lazer (acima de 600m2) 15,00                               
Âncora Cinema (acima de 600m2) 20,00                               
Semi-âncoras varejo (entre 200 e 600m2) 30,00                               
Automotivos 13,00                               
Agência Autos 13,00                               
Boliche 9,00                                
Hipermercado 10,00                               
Satélites < 50m2 90,00
Satélites  50 - 75 m2 85,00
Satélites 75 - 135 m2 65,00
Satélites  135 - 200 m2 55,00
Serviços 80,00
Fast Food 90,00
Restaurantes 20,00
Quiosques e Estandes 350,00
Teatro 10,00
Depósitos Locáveis 25,00

TABELA DE ALUGUEIS POR M2 DE MERCADO
Valores ajustados ao mercado do Distrito Federal em R$ por m2

TIPO DE LOJA

 
FONTE: O Autor 
 

36) Tabela estimada de CDU (luvas) por m2: Valores de mercado ajustados 

para o Distrito Federal com data base de referência em outubro de 2003. 

 

TABELA 11 -  VALORES ESTIMADOS DE CDU MÉDIO POR M2 DE ÁREA DE  
ABL NO DF  – OUTUBRO 2003 

CDU POR M2

Semi-âncoras varejo (entre 200 e 600m2) 450,00               
Satélites < 50m2 1.800,00            
Satélites  50 - 75 m2 1.620,00            
Satélites 75 - 135 m2 1.350,00            
Satélites  135 - 200 m2 900,00               
Fast Food 1.980,00            
Restaurantes 720,00               

CUSTO DE CDU POR M2 - VALORES DE MERCADO
Valores ajustados ao mercado do Distrito Federal em R$ por m2

TIPO DE LOJA

 
 FONTE: O autor. 
 

37) Vacância anual de lojas estimada: Taxa de Vacância Percentual sobre a 

ABL no período de janeiro a outubro de 2002: 3,60% baseada em Pesquisa 

Abrasce/Nielsen divulgada pela Abrasce  em novembro de 2002, tendo os 
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seus valores de taxa de vacância sido ajustados para o mercado do DF, na 

data base de outubro de 2003. 

 
TABELA 12 -  ÍNDICES DE VACÂNCIA GERAIS ESTIMADOS DE LOJAS EM 

PERCENTUAL (%) SOBRE A ÁREA DE ABL 

Dados Pesquisa Abrasce/Nielsen (Média anual de 2002) 3,60%

Valor ajustado para o DF - 1.º  Ano de Operação 10,00%
Valor ajustado para o DF - 2.º  Ano de Operação 5,00%
Valor ajustado para o DF - 3.º Ano de Operação 2,00%
Valor ajustado para o DF - 4.º Ano de Operação 2,00%

Valores ajustados ao mercado do Distrito Federal em % sobre a ABL
Vacância Geral de lojas em percentual (%) sobre a de ABL

Data Base - Outubro de 2003

 
FONTE: O Autor 

 
 

38) Descontos previstos em contrato no aluguel mínimo mensal ao longo dos 

anos: Trata-se de um benefício com base no poder discricionário dos 

empreendedores como um estímulo à pontualidade no pagamento do aluguel 

mensal e ainda como compensação pelo período inicial de maturação do 

empreendimento nos primeiros anos de sua operação, concedido 

contratualmente apenas para as lojas satélites, semi-âncoras e de fast food; 

 
TABELA 13 -  DESCONTOS CONCEDIDOS PELOS EMPREENDEDORES  

SOBRE O ALUGUEL MÍNIMO MENSAL CONTRATUAL 

1.º Ano de Operação 20,00%
2.º Ano de Operação 15,00%
3.º Ano de Operação 10,00%
4.º Ano de Operação em diante 0,00%

Descontos sobre o Aluguel Mínimo Mensal (Lojas Satélites)

(Nov/06 a Out/13)
(Nov/05 a Out/06)
(Nov/04 a Out/05)
(Nov/03 a Out/04)

 
FONTE: O Autor 

 

39) Inadimplência anual de CDU e aluguel irrecuperável: O valor médio de 

mercado para o período de janeiro a outubro do ano de 2002 obtido através 

da pesquisa Abrasce/NIELSEN é de 8,2% sobre o total mensal faturado de 

alugueis, incluídos neste percentual uma parte de alugueis que serão 

recuperáveis seja na via administrativa, seja na via judicial. Porém para o 
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efeito deste trabalho consideraremos o percentual de 2% como aquele que 

será estimado para a inadimplência de aluguel irrecuperável, valor este 

considerado como razoável pelo mercado do DF; 

40) População total do Distrito Federal: 2.051.146 habitantes, baseado no 

Censo de 2000 do IBGE; 

41) Relação dos Investimentos envolvidos no projeto: Neste projeto de 

investimento assumiu-se que todos gastos com investimentos seriam 

realizados apenas durante o período pré-operacional (antes da inauguração 

do shopping) e que a relação dos investimentos envolvidos seria a seguinte: 

PIS e COFINS sobre as receitas de CDU no período pré-operacional; 

Agenciamento de Comercialização de Lojas (que corresponde à soma da 

Comissão de Comercialização de lojas sobre CDU com a Comissão de 

Comercialização de lojas sobre Alugueis); Licenças, Taxas e Outros; 

Comissão de Desenvolvimento do Projeto; Obras de Contrapartida; Obras 

do Cinema; Projetos Gerais; Despesas Imprevistas, Infra-estrutura  

Estacionamento; Infra-estrutura do Shopping; Construção; e Marketing (até 

a inauguração); 

42) Pagamento de PIS e COFINS: Foi estabelecido que será pago sobre as 

receitas de CDU  e de alugueis, nos períodos pré-operacional (antes da 

inauguração do shopping) e operacional (após a inauguração do shopping) a 

alíquota total acumulada de 4,65% a título de PIS e COFINS, sendo 3,0% de 

COFINS e 1,65% de PIS, de acordo com o que dispõe a legislação sobre o 

assunto (Lei 10.637/2002, Lei 10.426/2002, Medidas Provisórias MP 

107/2003, MP 22/2002, e o Decreto n.º 4.524/2002); 

43) Pagamento de comissão pela comercialização das lojas: Partiu-se da 

premissa que seriam comercializadas 40% das lojas no primeiro ano de 

obra, 50% das lojas no segundo ano de obra e os 10% restantes das lojas 

seriam comercializadas já no decorrer do primeiro ano de operação do 

shopping. Foi também estabelecido, de acordo com os valores comumente 

praticados pelo mercado, que seria pago a título de comissão pela 
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comercialização das lojas do shopping no período pré-operacional e no 

operacional para uma empresa geralmente terceirizada que executar este 

serviço da seguinte maneira: sobre as receitas de CDU (“luvas”) será pago o 

percentual de 3% e ainda mais 3 alugueis mínimos fixados para o primeiro 

mês no contrato de locação de cada loja comercializada a serem pagos da 

seguintes maneira: antes da inauguração do shopping, no primeiro ano de 

comercialização 1,2 alugueis (40% das lojas comercializadas), no segundo 

ano de comercialização 1,5 alugueis (50% das lojas comercializadas) e após 

a inauguração do shopping no terceiro ano de comercialização os restantes 

0,3 alugueis (10% restantes das lojas comercializadas). Assim a premissa  

denominada de “Agenciamento Comercialização de Lojas” é o resultado da 

soma da “Comissão de Comercialização sobre CDU” com a “Comissão de 

Comercialização sobre Alugueis”; 

44) Comissão pelo Desenvolvimento do Projeto: Antes da inauguração do 

shopping está previsto o pagamento de uma comissão pela administração e 

desenvolvimento do projeto do shopping até a sua conclusão e inauguração 

para a empresa que cuidará da deste trabalho, que no caso ficou estabelecida 

em 5% (valor de referência no mercado) sobre o total dos investimentos 

feitos nas obras de construção do shopping. Assim foi aplicado o percentual 

de 5% sobre o montante total resultante da soma dos seguintes 

investimentos: Licenças e Taxas; Obras de Contrapartida; Obras do Cinema; 

Projetos Gerais; Despesas Imprevistas; Cobrança Estacionamento; Infra-

estrutura; e  Construção; para a obtenção do valor da Comissão de 

Desenvolvimento do Projeto do Shopping à empresa;  

45) Investimentos com Obras de Contrapartida: Está prevista uma despesa 

de R$ 8,00 por metro quadrado de área total construída, em valores 

constantes, pela aquisição e doação à Companhia de Energia Elétrica de 

Brasília – CEB, dos cabos elétricos especiais de alimentação ligando o 

shopping à subestação de energia da CEB, bem como da doação à CEB dos 

quadros gerais de energia elétrica e dos transformadores nas duas 
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subestações de energia do shopping; além da construção de 4 pontos de 

parada de ônibus urbanos, na calçada em frente ao shopping, para a Empresa 

Municipal de Transportes Urbanos – EMTU, do GDF. Porém, os 

investimentos com obras de contrapartida, particularmente quando os 

shopping centers são construídos em terrenos localizados na periferia das 

cidades, podem ser vultosos já que os Municípios enquadram os shopping 

centers como pólos geradores de tráfego. Por isso, algumas obras como 

viadutos e avenidas, costumam fazer parte das benfeitorias exigidas dos 

shoppings pela municipalidade. Estes valores também dependem muito das 

negociações realizadas com os órgãos públicos envolvidos; 

46) Investimentos em Obras do Cinema (construção do Cinema do 

shopping): As empresas de cinema (como a Luís Severiano Ribeiro, 

Cinemark, UCI, Hoyts General Cinema, Haway, Arco-íris, entre outras.) 

exigem dos empreendedores a construção de toda a obra civil dos cinemas 

para o seu ingresso e operação no shopping. Esta despesa no caso do 

Protótipo Shopping Center está estimada em R$ 1.000,00 por assento ou de 

R$ 800,00 por metro quadrado de área construída do cinema (que é igual à 

ABL do cinema), em valores constantes,  para a construção de 6 salas 

modernas, tipo stadium, com 200 assentos cada uma, perfazendo um total de 

1.200 assentos; 

47) Investimentos com projetos de obras do shopping: Inclui todas as 

despesas com projetos relacionados à construção do shopping que incluem 

os seguintes projetos básicos em número de 15: estrutural, arquitetônico, 

civil, de elétrica, de hidráulica, de ar condicionado, de sprinkler, de 

iluminação, de combate a incêndio, de escadas rolantes, de paginação de 

piso e teto, de paisagismo, de som, de circuito interno de TV e de decoração 

e mobiliário dos ambientes. Estas despesas estão estimadas em R$ 20,00 por 

metro quadrado da área total construída, em valores constantes; 

48) Despesas Imprevistas (pré-operacional): Está previsto um valor de R$ 

5,00 por metro quadrado de área total construída, em valores constantes, 
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para investimento com o pagamento de despesas imprevistas que são 

comuns em empreendimentos com este porte, como por exemplo a despesa 

em decorrência da qualidade ruim do solo sob o shopping; 

49) Investimentos com equipamentos do estacionamento: Os 

estacionamentos cobertos de shoppings exigem um grau elevado de 

automação dado o fluxo intenso de veículos e ainda visando reduzir os 

custos com seguro de cobertura de sinistros de veículos dentro do 

estacionamento. Estas despesas envolvem os equipamentos de controle de 

entrada e saída de veículos (cancelas) geralmente da marca japonesa 

AMANO e ainda de um sistema de monitoramento de veículos por um 

sistema de vídeo tipo CFTV. No caso do PSC estas despesas foram 

estimadas em R$ 1.000,00 por vaga fixa de estacionamento, em valores 

constantes; 

50) Investimentos com infra-estrutura no terreno: Tratam-se de todas as 

despesas que são realizadas com a preparação do terreno do shopping para o 

início das obras de construção propriamente ditas, tais como: movimentação 

de terras, sondagem, fundações, entre outras. Esta despesa está estimada em 

R$ 10,00 por metro quadrado de área total construída, em valores 

constantes; 

51) Investimentos com a construção do shopping: Esta despesa com a 

construção propriamente dita do prédio do shopping com o seu 

estacionamento coberto subterrâneo está estimada em R$ 800,00 por metro 

quadrado de área construída do shopping equivalente a 66.290 m2 e mais 

em R$ 400,00 por metro quadrado de área construída do estacionamento 

equivalente a 34.710 m2, em valores constantes. Estes valores de custos de 

obras da construção civil são calculados caso a caso por orçamentistas de 

empresas de engenharia especializadas nesse tipo de trabalho, embora se 

possa tomar como referência eventualmente os dados de mercado baseados 

no SINDUSCON de forma genérica informados pela “Revista Construção 

Mercado”, publicados mensalmente pela Editora PINI, em São Paulo, SP; 
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52) Investimentos com Marketing do shopping: Correspondem aos 

investimentos realizados pelos empreendedores com o marketing de 

divulgação do empreendimento até a festa final de inauguração do shopping. 

Esta despesa de Marketing (até a inauguração do shopping) está estimada 

em R$ 4,00 por metro quadrado de área total construída, em valores 

constantes; 

53) Despesas com Licenças, Taxas e outros: Tratam-se de despesas legais 

geralmente na forma de taxas e licenças ou alvarás para o início das obras 

do shopping e variam de cidade para cidade. Estas despesas estão estimadas 

em R$ 0,50 por metro quadrado de área total construída, que serão pagas à 

vista, razão pela qual o valor constante será igual ao valor corrente; 

54) Relação de Despesas Operacionais: Neste projeto de investimento 

assumiu-se que as despesas operacionais dos empreendedores seriam 

realizadas apenas durante o período operacional (após a inauguração do 

shopping) e que a relação das despesas envolvidas seria a seguinte: PIS e 

COFINS sobre as receitas de aluguel no período operacional; Taxa de 

Administração do Shopping a empresa terceirizada; Condomínio de Lojas 

Vagas; Outras Despesas; e com Benfeitorias Necessárias; 

55) Taxa de Administração: Após a inauguração do shopping, geralmente a 

administração do shopping é realizada por uma empresa especializada que 

costuma cobrar uma taxa de administração dos empreendedores do shopping 

definida em 4% sobre o valor das receitas de aluguel mínimo efetivamente 

recebidos por mês. Além desse valor cobrado dos empreendedores, é 

comum também ser cobrado dos lojistas mais 5% por mês sobre o 

faturamento bruto das despesas totais de condomínio mensal, como valor 

complementar pela administração do shopping. Estes percentuais 

representam os valores médios comumente praticados pelo mercado; 

56) Despesas com o condomínio de lojas vagas: Conforme prevê a legislação 

(Lei dos Condomínios, Lei n.º 4.591/64) o condomínio de lojas vagas 

deverá ser pago pelos proprietários do shopping, isto é, pelos 
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empreendedores do shopping. Esta despesa está estimada com base na 

vacância de lojas admitida e em função do valor estimado a ser pago a título 

de encargos comuns de condomínio por m2, que foi estimado no caso do 

PSC em R$ 30,00 mensais por m2 de área locável da loja vaga; 

57) Outras Despesas (operacionais): Tratam-se de despesas operacionais 

imprevistas ou eventuais após o funcionamento do shopping e estão 

estimadas em 1,5% sobre o valor total do aluguel mínimo mensal recebido. 

Como despesas operacionais imprevistas podemos citar entre outras a 

despesa dos empreendedores com eventual indenização por dano moral de 

consumidor lesado dentro do shopping, ou as despesas decorrentes de 

descontos temporários no aluguel e na CDU para algumas lojas, como uma 

liberalidade concedida para lojistas em situação financeira crítica, ou ainda 

gastos extras com consultoria jurídica nas ações judiciais de cobrança, de 

despejo por falta de pagamento, revisionais de aluguel ou renovatórias de 

aluguel; 

58) Benfeitorias Necessárias: Representam as obras feitas em coisas móveis ou 

imóveis com o fim de as conservar ou impedir sua deterioração, sendo 

despesas custeadas pelos empreendedores que permitem manter as 

condições do empreendimento (instalações e equipamentos) em perfeito 

estado de funcionamento. Assemelham-se a “investimentos” na forma de 

despesas que não agregam valor ao shopping, embora mantenham o seu 

valor enquanto empreendimento. Estão estimadas em 0,5% sobre o total do 

investimento gasto com a construção do shopping e ocorrerão a partir do 5.º 

ano de operação do shopping; 

59) Depreciação: Como se tratará de elaborar um fluxo de caixa financeiro e 

não contábil, para simplificação do trabalho, considerou-se que todos os 

investimentos em bens (móveis e imóveis) que compõem os ativos do 

shopping, excluindo apenas o que foi gasto com o pagamento de PIS  e 

COFINS no período pré-operacional, terão um prazo de vida útil arbitrado 

em 15 anos. Assim, anualmente, durante os dez anos do prazo de análise 



 

140

deste projeto, o valor encontrado de depreciação foi a soma total de todos os 

investimentos realizados no período pré-operacional dividido por 15; 

60) Amortização de Luvas: As receitas de CDU auferidas no período pré-

operacional que não foram tributadas à época serão consideradas receitas 

diferidas e deverão ser incluídas como receitas a serem tributadas no fluxo 

de caixa deste projeto de investimento. A legislação permite que essas 

receitas diferidas de CDU possam ser amortizadas em até 5 (cinco) anos 

após a operação do shopping. Assim, o valor total recebido de CDU foi 

dividido por cinco e este valor anual foi distribuído (amortizado) ao longo 

dos cinco primeiros anos de funcionamento do shopping; 

61) Imposto de Renda e Contribuição Social: Ficou estabelecido que, por 

medida de simplificação dos cálculos já que o fluxo de caixa ora 

apresentado é financeiro e não contábil, será aplicada uma alíquota global, 

de 34% sobre  os valores anuais do “Fluxo de Caixa após Depreciação antes 

dos Impostos” para pagamento das despesas com Imposto de Renda e de 

Contribuição Social nos termos da legislação vigente (Lei 10.426/2002, Lei 

10.637/2002, Lei 10.451/2002, Lei 10.431/2002 e ainda o Decreto 

3.914/2001 e o Decreto 3.000/1999, Livro 2 (Regulamento do Imposto de 

Renda)). A alíquota global foi estabelecida com base nas seguintes alíquotas 

parciais sobre o lucro líquido, previstas em lei: 9% a título de Contribuição 

Social; 15% a título de Imposto de Renda e mais 10% relativos ao Adicional 

do Imposto de Renda. A título ilustrativo, foi incluído no Anexo B um 

exemplo de cálculo do valor dos impostos incidentes sobre o lucro real 

mensal; 

62) Capital de Giro: Neste projeto de investimento não foi considerado o 

investimento em capital de giro; 

63) Valor Residual: Como se admitiu que ao final do décimo ano de operação 

o shopping PSC seria vendido, importa considerar o valor residual de todo o 

shopping ao final do prazo de análise de dez anos do projeto. Como se sabe, 

no mercado o valor venda de um ativo imobiliário tipo shopping center 
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depende de quanto o empreendimento gera de receitas aos seus 

empreendedores. No mercado admite-se que o valor das receitas 

operacionais auferidas num ano (depois de já deduzidas todas as despesas 

operacionais do mesmo ano) representem 11% do valor residual do 

shopping center. Portanto, na data terminal do projeto o resultado 

(atualizado monetariamente) da diferença entre o saldo anual apurado das 

receitas operacionais (obtido pela subtração entre o total das receitas 

operacionais do total das despesas operacionais) e a quantia equivalente à 

participação anual do proprietário do terreno, representará o equivalente a 

11% do valor residual do shopping, segundo o padrão de mercado de base 

imobiliária onde se encontram os shopping centers. 

64) Despesas com a Venda do Shopping: As despesas com a venda do 

shopping a serem consideradas no caso do PSC serão apenas aquelas 

decorrentes do pagamento das despesas de corretagem que serão arbitradas 

em 1,5% do valor residual, sendo esta a base de mercado para este tipo de 

negócio. Não foi considerada nenhuma outra despesa relacionada à venda do 

shopping porque se admitiu que as despesas de condomínio pelo uso das 

lojas pagas pelos lojistas na manutenção do shopping além das despesas de 

benfeitorias necessárias pagas pelos empreendedores permitiram que ao 

final de dez anos do ciclo operacional, o shopping estivesse em condições 

de preservação suficientes satisfatórias para que fossem desnecessárias 

outras despesas; 

65) Impostos sobre Ganhos de Capital: Como se estabeleceu que o 

empreendimento será vendido ao final do décimo ano, deverá ser apurado se 

haverá lucro na alienação do imóvel, o qual estará sujeito ao pagamento de 

imposto. No caso, na alienação do PSC, a incidência de imposto sobre 

ganhos de capital está prevista no art. 22 da Instrução Normativa SRF n.º 

048, de 26 de maio de 1998, onde consta que o ganho de capital sujeita-se à 

incidência do imposto de renda, sob a forma de tributação definitiva, à 

alíquota de 15% (quinze por cento). 
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66) FLUXO DE CAIXA Antes de Impostos com Investimentos: Representa 

o resultado da diferença entre o Total de Receitas (de CDU e Alugueis) pelo 

Total de Despesas (Investimentos e Despesas Operacionais) e servirá de 

base para se obter o Fluxo de Caixa Após os Impostos, também conhecido 

como Fluxo de Caixa Operacional; 

67) FLUXO DE CAIXA Antes de Impostos sem Investimentos: Representa o 

resultado da diferença entre o Total de Receitas Operacionais (de Alugueis) 

pelo Total de Despesas Operacionais (excluindo-se as despesas com 

Benfeitorias Necessárias) e servirá de base para se obter o Fluxo de Caixa 

Após Depreciação antes dos Impostos, e ainda para se obter o Valor 

Residual; 

68) FLUXO DE CAIXA Após Depreciação Antes dos Impostos: Representa 

o resultado da diferença entre a soma do resultado do “FLUXO DE CAIXA 

Antes de Impostos sem Investimentos” e da “Amortização de CDU” e a 

soma da “Participação do Proprietário do Terreno” e da “Depreciação”. 

Estes valores servirão de base de cálculo para se obter o valor sobre o qual 

incidirá o Imposto de Renda e a Contribuição Social a serem pagos; 

69) FLUXO DE CAIXA Após Impostos: Também conhecido como Fluxo de 

Caixa Operacional, representa o resultado da diferença entre os valores do 

“FLUXO DE CAIXA Antes de Impostos com Investimentos” e os valores 

resultantes da soma da “Participação do Proprietário do Terreno” com o 

“Imposto de Renda e Contribuição Social”. Estes valores servirão de base 

para se obter o valor do “Fluxo de Caixa do Projeto de Investimento” 

quando acrescido o Valor Residual; 

70) FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO: Trata-se do 

resultado líquido obtido para 10 anos com capitalização e servirá de base de 

cálculo do Valor Presente Líquido e da Taxa Interna de Retorno do projeto 

de investimento que indicarão se o projeto deve ser aceito, sendo viável ou 

não. 
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71) Distribuição de Áreas do Protótipo Shopping Center: A matriz de 

edificação do empreendimento representada pelo quadro de distribuição de 

áreas indica todas as áreas geralmente envolvidas na construção de um 

empreendimento shopping center padrão: 
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TABELA 14 -  QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS DO PROTÓTIPO SHOPPING 

CENTER – OUTUBRO 2003 

Terreno 8.000,00      
(Terreno com dimensões de 160 m x 50 m)

Área Total de Construção  ( R + S ) 101.000       
(Áreas internas + Áreas externas) (de construção)

Áreas Internas de Construção   ( R ) = ( A + B + C + D + E ) 92.200         
Área Bruta Locável - ABL  ( A )  =  ( F + G + T + U  + Z ) 30.861         
Área Total de Lojas Âncoras  ( F )  =  ( H + I ) 17.070         
Área de Lojas Âncoras de Varejo  ( H ) 14.830         
Loja âncora 1 3.830           
Loja âncora 2 3.200           
Loja âncora 3 2.880           
Loja âncora 4 2.525           
Loja âncora 5 1.380           
Loja âncora 6 1.015           

Área de Lojas Âncoras de Lazer  ( I ) 2.240           
Loja âncora 7 1.520           
Loja âncora 8 720              

Área de Lojas Semi-âncoras de Varejo (entre 200 e 600 m2)  ( Z ) 2.935           

Área Total de Lojas Satélites  ( G )  =  ( J + K + L ) 10.426         
Área de Lojas Satélites de Varejo  ( J ) 6.720           
Área de Lojas Satélites de Alimentação  ( K ) = K1 + K2 2.162           
Área de Lojas de Fast Food  ( K1 ) 1.307           
Área de Lojas de Restaurantes  ( K2 ) 855              
Área de Lojas Satélites de Serviços  ( L ) 1.544           
Área de Depóstios Locáveis  ( T ) 180              
Área de Quiosques e Estandes  ( U ) 250              
Área de Docas  ( B ) 1.529           
Área de Mall  ( C )  =  ( M + N + O + P + Q ) 24.400         
Áreas de circulação  ( M ) 10.830         
Áreas de Sanitários  ( N ) 800              
Áreas Técnicas  ( O ) 2.700           
Áreas de Varandas  ( P ) 10.000         
Áreas de Fraldário e Ambulatório  ( Q ) 70                
Área de Estacionamento Coberto  ( D ) 34.710         
Garagem Subterrânea (estacionamento em 3 pisos com 2000 vagas fixas)

Área de Administração e Serviços Internos  ( E ) 700              
Áreas externas de Construção  ( S ) 8.800           
Áreas de circulação 600              
Áreas de Jardins 8.000           
Áreas de Estacionamento descoberto 200              

DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS DO PROTÓTIPO SHOPPING CENTER
áreas em  m2

FONTE: O Autor 
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72) QUADRO DO TENANT MIX SUGERIDO COM A QUANTIDADE 

DE LOJAS POR SEGMENTO DE MERCADO: Com base na pesquisa 

de campo feita por empresa especializada, abaixo está descrito o Plano de 

Mix que compõe o Tenant Mix sugerido para o Protótipo Shopping Center: 

 
TABELA 15 -  QUADRO GERAL DE LOJAS QUE COMPÕEM O MIX DO PROTÓTIPO 
 SHOPPING CENTER – OUTUBRO 2003 

 

QUANTIDADE 

ÁREA BRUTA LOCÁVEL TOTAL 30861

ÁREAS DE LOJAS 30431 192
TOTAL DE ÂNCORAS 17070 8
ÂNCORAS DE VAREJO 14830 6
ÂNCORAS DE LAZER 2240 2
SEMI-ÂNCORAS 2935 10
TOTAL DE SATÉLITES 10426 174
SATÉLITES DE VAREJO 6720 124
VESTUÁRIO 4235 77
ARTIGOS DO LAR 845 6
ARTIGOS DIVERSOS 1640 41
SATÉLITES DE ALIMENTAÇÃO 2162 30
FAST FOOD 1307 27
RESTAURANTES 855 3
SATÉLITES DE SERVIÇOS 1544 20

OUTRAS ÁREAS 430
DEPÓSITOS LOCÁVEIS 180 12
QUIOSQUES E ESTANDES 250 50

DESCRIÇÃO ABL (m2)

QUADRO GERAL DE LOJAS 
COMPOSIÇÃO DO TENANT MIX DO PRTÓTIPO SHOPPING CENTER

 
FONTE: O Autor 

 
 
3.5  Montagem e apresentação do fluxo de caixa do projeto de investimento do 

PSC com o cálculo do VPL e da TIR 
 

Será apresentada em seguida a Tabela 16 desdobrada em 3 partes e feita com o 
uso do Excel que simula os resultados de VPL e de TIR com base nas premissas de 
ingressos de receitas de aluguel mínimo mensal e de CDU das lojas, nas receitas 
obtidas com o estacionamento de veículos, e com merchandising, em confronto com o 
investimento feito na construção e comercialização do empreendimento, levando-se 
em conta determinadas taxas de vacância  de lojas e descontos no aluguel mínimo, 
bem como determinadas taxas de inflação ao longo do tempo do projeto de 
investimento do PSC. 
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TABELA 16 –  FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O 
CÁLCULO DO VPL E DA TIR 

 
  

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2003 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50
Âncora 5 -                            15,00 16,50
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70
Âncora 8 -                            15,00 16,50
Automotivos -                            13,00 14,30
Agência Autos -                            13,00 14,30
Boliche -                            9,00 9,90
Hipermercado -                            10,00 11,00
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40
Serviços 1.544                        80,00 70,40

PREMISSAS ESTABELECIDAS PARA O PROJETO DE INVESTIMENTO DO PROTÓTIPO SHOPPING CENTER - PSC

Aluguel  Mínimo

1
 -

 A
nc

or
as

2
 -

 S
at

é
lit

es
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Com base no valor apurado no cálculo do VPL de R$ 17.396.606,00 e da TIR 

de 23,57% a.a., encontrado na Tabela 16, podemos concluir o seguinte: 

a) que sendo o VPL um valor positivo, o projeto deve ser aceito e realizado, isto 

é, o projeto de investimento do PSC, estabelecido com base nessas premissas 

é viável e deve ser aceito, porque pagando mais do que os seus custos, 

incluídos nestes custos os investimentos realizados, este projeto agregará 

valor à empresa; 

b) os capitais investidos serão recuperados, remunerados com a taxa mínima 

requerida e ainda que o projeto gerará lucro extra igual ao VPL, isto é, um 

lucro de R$ 17.396.606,00; 

c) que durante o prazo de análise do projeto (12 anos), todos os retornos 

gerados pelo projeto serão reinvestidos na taxa mínima requerida de 20% a.a. 

usada para calcular o VPL do projeto; 

d) que como a TIR é maior que a taxa de atratividade (ou taxa mínima 

requerida), isto é, que 23,57% é maior que 20,00%, pode-se afirmar que este 

projeto de investimento do PSC deve ser aceito porque o investimento será 

recuperado, remunerado com a taxa mínima requerida de 20% a.a. e este 

projeto gerará um lucro extra igual ao VPL na data zero; 

e) que a taxa de atratividade ou de retorno mínima necessária para que este 

projeto de investimento não dê prejuízo é de 23,57% a.a., quando então o 

VPL será nulo; 

f) como os capitais do fluxo de caixa apresentam somente uma mudança de 

sinal (de menos para mais), o fluxo de caixa resultante é do tipo simples ou 

convencional e portanto só existirá uma única TIR calculada para este projeto 

de investimento; 

g) que para taxas de atratividade anuais iguais ou superiores a 23,57% este 

projeto de investimento não é viável do ponto de vista econômico-financeiro 

e portanto não deve ser aceito. 
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O modelo apresentado neste trabalho permite que sejam realizadas simulações 

mediante a alteração dos valores e/ou percentuais seja de investimentos, seja de 

receitas e/ou de despesas estabelecidas no rol das premissas do projeto. 
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3.6 Análise de risco do projeto de investimento do PSC 

 

 Ao longo desta dissertação procurou-se ressaltar que os empreendimentos tipo 

shopping centers têm uma rigidez muito elevada na medida em se tratam de edifícios 

com muito baixa ou nenhuma capacidade de reciclagem funcional e ainda são 

aplicados para retorno em horizontes temporais longos, períodos em que se exige que 

o shopping center avance na sua penetração no mercado alvo, para manter um padrão 

de desempenho que signifique a sustentação da taxa de retorno esperada para os 

investimentos, quando se tomou a decisão de empreender. 

 Assim, quando se implanta um shopping center admitindo-se padrões elevados 

de risco na sua rotina de planejamento, poderão ocorrer conjunturas em que não seja 

possível vender o suficiente para que os lojistas viabilizem o pagamento dos alugueis 

previstos, repercutindo essa condição na viabilidade do empreendimento em si. 

 Nessa hipótese, não há como resolver o impasse pela troca do lojista porque, se 

o impacto de quebra de desempenho é generalizado, um novo lojista só entrará no 

empreendimento disposto a pagar menores valores de locação. 

 Assim, quebrando o desempenho do shopping center relativamente aos 

referenciais usados no planejamento prévio, os valores de locação deverão ser 

reajustados para baixo, diminuindo o retorno previsto para os investimentos na 

implantação do empreendimento e a sua taxa de retorno, eventualmente para 

patamares abaixo da taxa de atratividade do empreendedor. 

 Se a rentabilidade se posicionar abaixo da atratividade, a melhor estratégia seria 

a de reciclar a edificação, alterando o perfil do empreendimento e, aí, como se dá para 

os empreendimentos de base imobiliária em geral, constata-se a rigidez do 

empreendimento. 

 A rigidez se manifesta pela dificuldade, ou mesmo pela impossibilidade de 

encontrar alternativas de reciclagem que reponham o investimento em taxas de retorno 

acima da atratividade. 
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 Essa evidência conduz à conclusão de que, no planejamento de shopping 

centers deverão ser tomadas decisões baseadas em níveis muito conservadores de 

risco, relativamente à inserção de mercado do empreendimento. 

 Com base no Fluxo de Caixa do Projeto de Investimento do PSC obtido na 

Tabela 16, obtivemos o valor mais provável do Valor Presente Líquido – VPL, que no 

caso foi de R$ 17.396.606,00, para uma taxa de atratividade de 20% a.a. 

Importa esclarecer que este valor do VPL mais provável surgiu naturalmente 

das estimativas realizadas tomando por base a análise fundamentada na experiência 

neste ramo de negócios do projeto. 

 Pode-se observar que as estimativas dos cenários pessimista e otimista são 

estimativas extremas que ocorrem ao mesmo tempo e como as estimativas que 

participam do projeto não devem ser fortemente correlacionadas de forma positiva, 

quanto maior for o número de estimativas que participarem de um projeto, a 

probabilidade de todas as estimativas serem extremas será muito baixa, tendendo a 

zero. 

 Embora a combinação de cenários não tenha nenhuma limitação teórica, antes 

de aplicar o procedimento deve-se verificar a quantidade de VPLs que deverão ser 

calculados. Por exemplo no caso de três cenários com duas estimativas com três 

cenários cada uma, a quantidade de cálculos de VPL será igual a nove. No caso de 

projetos com seis estimativas e três cenários cada uma, a quantidade de cálculos do 

VPL será igual a setecentos e vinte e nove, isto é, uma quantidade bastante grande de 

cálculos (e de fluxos de caixa). 

 Assim, mesmo sabendo que numa planilha de cálculo tipo Excel todos os 

resultados poderão ser obtidos sem muito esforço, e ainda, que nem todas as 

estimativas têm a mesma influência no resultado do VPL, um limite prático é escolher 

três estimativas com três cenários cada uma, resultando num total de vinte e sete 

cálculos de VPL.  

Dessa forma, embora possamos escolher uma série de outras estimativas, 

iremos tomar como referência as três seguintes estimativas: 
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a) receitas totais - TR (de aluguel, de CDU, de estacionamento e de 

merchandising); 

b) custos totais - TC (de investimentos e de despesas operacionais); 

c) taxa de atratividade ou taxa mínima requerida; 

 

Para tanto, na análise com cenários pelo Método MOP (Mais Provável – 

Otimista – Pessimista), iremos variar as estimativas da seguinte forma: 

a) TR de 10% para mais e para menos; 

b) TC de 10% para mais e para menos; 

c) Taxa de atratividade de 2% para mais e para menos. 

 

Com base nestas condições de variabilidade das três estimativas e dos três 

cenários básicos (mais provável, pessimista e otimista) obteremos pela combinação de 

cenários um total de 27 cenários onde serão calculados os valores do VPL de cada um 

deles. O verdadeiro VPL deverá estar entre os valores extremos. 

Os resultados de cada um dos 27 cenários com o cálculo de cada um dos VPLs 

serão apresentados através dos seus 27 Fluxos de Caixa conforme será apresentado em 

seguida. Por uma questão de praticidade e simplificação da quantidade de cálculos, 

serão apresentados apenas 9 Fluxos – da TABELA 17 até a TABELA 25 – sendo que 

para cada uma delas deverão ser usados 3 valores diferentes de taxa requerida, isto é, 

de 18%, 20% e de 22%, obtendo-se assim os 27 valores de VPL e TIR que estão 

consolidados na Tabela 26. 

Assim, nas 9 Tabelas seguintes, apresentaremos os fluxos de caixa que geraram 

cada um dos VPL’s e TIR’s, obtidos com/sem o aumento e/ou a redução de 10% sobre 

as receitas e/ou sobre as despesas, porém mantendo-se invariável a taxa requerida em 

18%,  nos seguintes termos: 

a) Tabela 17 - Mais 10% sobre as receitas e mais 10% sobre as despesas; 

b) Tabela 18 – Mais 10% sobre as receitas e menos 10% sobre as despesas; 

c) Tabela 19 – Somente o aumento de 10% sobre as receitas; 

d) Tabela 20 - Somente o aumento de 10% sobre as despesas; 
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e) Tabela 21 – Sem alteração nas receitas e nas despesas; 

f) Tabela 22 - Somente a redução de 10% sobre as receitas; 

g) Tabela 23 - Somente a redução de 10% sobre as despesas; 

h) Tabela 24 - Menos 10% sobre as receitas e mais 10% sobre as despesas; 

i) Tabela 25 - Menos 10% sobre as receitas e menos 10% sobre as despesas. 

 

As 18 Tabelas seguintes que completam a série de 27 Tabelas no total poderão 

ser obtidas usando-se os mesmos critérios da 9 Tabelas anteriores, porém aplicando-se 

apenas uma taxa requerida de 20% em cada uma das 9 Tabelas relacionadas 

anteriormente e novamente repetindo o processo para uma taxa requerida de 22%. Os 

dados estabelecidos e os resultados obtidos estão consolidados em cada uma dessas 18 

Tabelas remanescentes de números 29 a 46 que se encontram relacionadas no Anexo C 

deste trabalho. 

Por se tratar de uma Tabela relativamente grande para ocupar uma só folha de 

papel A4, e para facilitar a sua visualização e impressão neste trabalho, cada uma das 

27 Tabelas de cálculo do VPL e da TIR foram desmembradas em 3 partes. Na primeira 

parte são apresentadas as premissas estabelecidas que servem de base para os cálculos; 

na segunda parte são apresentados os cálculos dos pagamentos de CDU das lojas e, 

finalmente, na terceira parte é apresentado o demonstrativo dos cálculos realizados 

para apurar o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno de cada uma das 27 

alternativas escolhidas em função das seguintes variáveis: a taxa requerida, as receitas 

totais e os custos totais. 
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Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44

3 
- 
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Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20
Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 154.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 264.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        

TABELA 17 - CÁLCULO DO VPL COM MAIS 10% DE RECEITAS E DE DESPESAS
PREMISSAS COM + RECEITAS E + DESPESAS
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DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA
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Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44
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Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20

Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 154.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 264.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
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TABELA 18 - CÁLCULO DO VPL COM + 10% DE RECEITAS E - 10% DE DESPESAS) 
PREMISSAS COM + RECEITAS E - DESPESAS
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PREMISSAS SÓ COM + RECEITA

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44
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Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20
Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 154.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 264.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20% 3 - Semi Ancoras 2.935        

TABELA 19 - CÁLCULO DO VPL SÓ COM MAIS 10% DE RECEITAS
5 

- 
S

ta
nd

 
A

lo
n

e

Aluguel  Mínimo

1 
- 

A
n

co
ra

s
4-

F
as

t 
F

oo
d 

/ 
R

e
st

au
r.

2 
- 

S
a

té
lit

e
s

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA



 

156

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50
Âncora 5 -                            15,00 16,50
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70
Âncora 8 -                            15,00 16,50
Automotivos -                            13,00 14,30
Agência Autos -                            13,00 14,30
Boliche -                            9,00 9,90
Hipermercado -                            10,00 11,00
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40
Serviços 1.544                        80,00 70,40
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Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20
Restaurantes 855                           20,00 22,00
Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00
Teatro -                            10,00 11,00
Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        
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TABELA 20 - CÁLCULO DO VPL SÓ COM MAIS 10% DE DESPESAS
PREMISSAS SÓ COM + DESPESA

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA
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Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50
Âncora 5 -                            15,00 16,50
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70
Âncora 8 -                            15,00 16,50
Automotivos -                            13,00 14,30
Agência Autos -                            13,00 14,30
Boliche -                            9,00 9,90
Hipermercado -                            10,00 11,00
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40
Serviços 1.544                        80,00 70,40
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Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20
Restaurantes 855                           20,00 22,00

Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00
Teatro -                            10,00 11,00
Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                        / ano
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TABELA 21 - CÁLCULO DO VPL SEM ACRÉSCIMO DE RECEITAS E DESPESAS
PREMISSAS COM RECEITAS E DESPESAS SEM ACRÉSCIMO
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Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36
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Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
Restaurantes 855                           18,00 19,80
Quiosques e Estandes 250                           315,00 346,50
Teatro -                            9,00 9,90
Depósitos Locáveis 180                           22,50 24,75

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 315.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 126.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 216.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20% 3 - Semi Ancoras 2.935        
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TABELA 22 - CÁLCULO DO VPL SÓ COM MENOS 10% DE RECEITAS
PREMISSAS SÓ COM - RECEITA

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
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Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50
Âncora 5 -                            15,00 16,50
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70
Âncora 8 -                            15,00 16,50
Automotivos -                            13,00 14,30
Agência Autos -                            13,00 14,30
Boliche -                            9,00 9,90
Hipermercado -                            10,00 11,00
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40
Serviços 1.544                        80,00 70,40

3 
- 

S
e

m
i 

A
nc

o
ra

s

Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20
Restaurantes 855                           20,00 22,00
Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00
Teatro -                            10,00 11,00
Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        
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TABELA 23 - CÁLCULO DO VPL SÓ COM MENOS 10% DE DESPESAS
PREMISSAS SÓ COM - DESPESA

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA
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Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36
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Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
Restaurantes 855                           18,00 19,80
Quiosques e Estandes 250                           315,00 346,50
Teatro -                            9,00 9,90
Depósitos Locáveis 180                           22,50 24,75

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 315.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 126.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 216.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        

TABELA 24 - CÁLCULO DO VPL COM - 10% DE RECEITAS E + 10% DE DESPESAS
PREMISSAS COM - RECEITAS E + DESPESAS
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Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/00 a out/01) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/02) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36
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Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
Restaurantes 855                           18,00 19,80

Quiosques e Estandes 250                           315,00 346,50
Teatro -                            9,00 9,90
Depósitos Locáveis 180                           22,50 24,75

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 315.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 126.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 216.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        
2o ano 15,00% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

TABELA 25 - CÁLCULO DO VPL COM MENOS 10% DE RECEITAS E DE DESPESAS
PREMISSAS COM - RECEITAS E - DESPESAS
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 O resultado consolidado dos cálculos dos vinte e sete VPLs é o seguinte: 

 

TABELA 26 – VALORES CONSOLIDADOS DE VPLS E TIRS DOS 27 CENÁRIOS 
N.º RECEITAS CUSTOS Taxa Req. VPL TIR Contagem

1 (TR+10%) (TC-10%) 18% 47.616.987,00    27,30% 1
2 (TR+10%) (TC-10%) 20% 33.904.958,00    27,30% 1
3 (TR+10%) (TC-10%) 22% 22.424.352,00    27,30% 1
4 (TR+10%) TC 18% 40.226.286,00    25,29% 1
5 (TR+10%) TC 20% 26.520.612,00    25,29% 1
6 (TR+10%) TC 22% 15.049.667,00    25,29% 1
7 (TR+10%) (TC+10%) 18% 32.835.585,00    23,57% 1
8 (TR+10%) (TC+10%) 20% 19.136.267,00    23,57% 1
9 (TR+10%) (TC+10%) 22% 7.674.982,00      23,57% 0
10 TR (TC-10%) 18% 37.241.233,00    25,48% 1
11 TR (TC-10%) 20% 24.780.952,00    25,48% 1
12 TR (TC-10%) 22% 14.351.941,00    25,48% 1
13 TR TC 18% 29.850.532,00    23,57% 1
14 TR TC 20% 17.396.606,00    23,57% 1
15 TR TC 22% 6.977.257,00      23,57% 0
16 TR (TC+10%) 18% 22.459.830,00    21,92% 1
17 TR (TC+10%) 20% 10.012.260,00    21,92% 1
18 TR (TC+10%) 22% (397.428,00)       21,92% 0
19 (TR-10%) (TC-10%) 18% 26.865.478,00    23,57% 1
20 (TR-10%) (TC-10%) 20% 15.656.945,00    23,57% 1
21 (TR-10%) (TC-10%) 22% 6.279.531,00      23,57% 0
22 (TR-10%) TC 18% 19.474.777,00    21,75% 1
23 (TR-10%) TC 20% 8.272.600,00      21,75% 0
24 (TR-10%) TC 22% (1.095.154,00)    21,75% 0
25 (TR-10%) (TC+10%) 18% 12.084.076,00    20,18% 1
26 (TR-10%) (TC+10%) 20% 888.254,00         20,18% 0
27 (TR-10%) (TC+10%) 22% (8.469.839,00)    20,18% 0

27 Média VPL
(8.469.839,00)      Desvio Padrão
47.616.987,00      CV do VPL 

10.000.000,00      <= valor a ser inserido
0,70                     

VPL
P(VPL) > 10000000

Qtde. observações
VPL Mínimo
VPL Máximo

  ANÁLISE ESTATÍSTICA DO VPL

  PROBABILIDADE DO VPL

18.074.798,04              
13.697.524,98              

0,76                             

 
FONTE: O Autor. 
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Da análise dos resultados obtidos pode-se fazer os seguintes comentários: 

a) do total de 27 resultados de VPLs obtidos, 24 (89%) são positivos e 3 (11%) 

são negativos; 

b) no quadro PROBABILIDADE DO VPL, se for informado um valor de VPL 

pode-se obter a probabilidade do VPL deste projeto ser maior que o valor do 

VPL informado, como no exemplo indicado: 70% dos resultados obtidos de 

VPLs são maiores que o VPL  de R$ 10.000.000,00 informado; 

c) para as três estimativas escolhidas pode-se afirmar que com 90% de 

probabilidade de acerto, a estimativa do VPL estará entre os valores 

extremos de VPL calculados, isto é, entre (R$ 8.469.839,00) e R$ 

47.616.987,00; 

 

TABELA 27 – VALORES EXTREMOS DE VPL DE ACORDO COM OS CENÁRIOS 

Cenário Pessimista Mais Provável Otimista 

    

Valor do VPL (8.469.839,00) 17.396.606,00 47.616.987,00 

FONTE: O Autor. 

 

d) com os VPLs dos três cenários pode-se calcular o VPL esperado usando as 

probabilidades de cada cenário, por exemplo, se as probabilidades dos 

cenários mais provável, otimista e pessimista forem, respectivamente, 90%, 

5% e 5%, respectivamente, o VPL esperado será igual: 

 

VPLesperado =  - 8.469.839 x 0,05  +  17.396.606 x 0,90  +  47.616.987 x 0,05 

 

VPLesperado =  R$ 17.614.303,00 

 

Sendo o resultado do VPL esperado maior que o resultado do VPL do 

cenário mais provável que é de R$ 17.396.606,00; 
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e) ao se estabelecer que as receitas e os custos variam 10% para mais ou para 

menos, com valor médio estabelecido no fluxo de caixa na Tabela 16, os 

valores verdadeiros das receitas e dos custos devem se encontrar entre esses 

extremos. Portanto, deve-se entender que as estimativas estabelecidas nos 

três cenários são apenas pontos discretos dos possíveis intervalos das 

estimativas, razão pela qual será apresentada em seguida a análise estatística 

dos vinte e sete VPLs; 

f) para uma mesma variação da taxa de atratividade das receitas (e também das 

despesas), observa-se que as variações do VPL são opostas e ainda que a 

variação do VPL é mais sensível às variações da taxa de atratividade do que 

às variações das receitas (e também das despesas); 

g) o Histograma construído com a série formada pelos vinte e sete VPLs 

agrupados em seis classes com a mesma largura complementa a análise 

estatística para realizar a análise de risco deste projeto de investimento: 

a) o primeiro eixo de ordenadas registra as freqüências absolutas do 

diagrama de barras verticais, colunas. O VPL registrado na base de cada 

coluna é o limite superior de cada classe; 

b) o segundo eixo de ordenadas registra as freqüências relativas acumuladas 

do gráfico de linha ou ogiva para o mesmo VPL registrado na base de 

cada coluna. 

 

TABELA 28 – TABELA ESTATÍSTICA DE FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS 
 E RELATIVAS PELAS 5 FAIXAS DE VALORES DE VPLS  

VPL's Freqüências Freqüências 
 Absolutas Relativas % 

     (8.469.839,00) 1 3,70% 
       2.747.526,20  3 14,81% 
    13.964.891,40  6 37,04% 
    25.182.256,60  9 70,37% 
    36.399.621,80  5 88,89% 

 Mais  3 100,00% 
TOTAL 27 100,00% 

FONTE: O Autor. 
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GRÁFICO 2 –  VALORES DE VPL OBTIDOS NA ANÁLISE DE RISCO DE 
 27 CENÁRIOS PELO MÉTODO MOP 

FONTE: O Autor. 

 

h) no final da Tabela 26 encontramos uma área onde é feita uma análise 

estatística da série de 27 observações de VPL apresentando os seguintes 

resultados: 

- a Média Aritmética da série de VPLs foi de R$ 18.074.798,00 

- o Desvio Padrão da série de VPLs foi de R$ 13.697.524,98 

- o Coeficiente de Variação (CV) da série de VPLs foi de 0,76 

O CV é uma medida relativa que mede o desvio padrão por unidade de média 

e informa que quanto maior for o CV da série, maior será o risco do VPL. 

Em um grupo de projetos de investimento, o projeto com o maior CV será o 

projeto com maior risco. 

i) no final da mesma Tabela 26 encontramos uma outra área onde é feito o 

cálculo de probabilidade do VPL ser maior que um determinado valor testado, usando 

a coluna de contagem e estabelecendo que se o VPL for menor que o valor indicado, 

contamos “0”, e se for maior, conramos como “1”.
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4 CONCLUSÃO 

 

Retomamos agora àquelas considerações e questionamentos formulados no 

início deste trabalho. 

Os shopping centers poderiam muito bem ser descritos como subprodutos do 

caos que permeia as sociedades modernas. O transporte rápido, a obsolescência 

programada, a velocidade da inovação tecnológica, a comunicação instantânea via 

satélite, a distensão Leste-Oeste e a globalização das economias vêm interferindo 

intensamente nos hábitos de consumo e no comportamento dos consumidores. 

Considerações à parte, não há como negar que os shopping centers representam 

um beneficio concreto para o consumidor, na medida que permitem um ganho de 

tempo, de conforto e de segurança nas suas compras e no seu lazer. 

Do ponto de vista empresarial, os shopping centers estimulam uma integração 

sistêmica de interesses que congrega lojistas e empreendedores em torno de um 

objetivo comum: o sucesso do empreendimento. Os shoppings representam, portanto, 

uma alternativa interessante e vantajosa ao tradicional comércio de rua. 

Assim, enquanto instrumentos de geração de empregos e de arrecadação de 

impostos possuem uma importância cada vez maior no Brasil, além de serem também 

organizações que tem contribuído de forma importante para a descentralização urbana, 

principalmente nas grandes metrópoles nacionais. 

Este estudo procurou apresentar em linhas gerais as características específicas 

relacionadas à estrutura e ao funcionamento da organização do tipo shopping center e 

descrever os passos necessários à elaboração do planejamento econômico e financeiro 

de um projeto de investimento em um shopping center, partindo da prospecção da 

demanda, da projeção das receitas e despesas e da avaliação dos investimentos 

necessários ao desenvolvimento do mesmo. 

Por outro lado, ficou patente que os métodos do Valor Presente Líquido e da 

Taxa Interna de Retorno são ferramentas poderosas na avaliação da rentabilidade e 

viabilidade de projetos de investimentos, particularmente em projetos de investimento 

de shopping centers. O VPL e a TIR são também importantes instrumentos gerenciais 
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para subsidiar a decisão de aceitar ou rejeitar um projeto de investimento além de que 

esses métodos também auxiliam muito na análise de risco do projeto de investimento 

pelo método da análise de cenários MOP. 

Porém, para que seja bem sucedida a decisão a ser tomada com base nos 

resultados da análise apresentada, é fundamental o perfeito entendimento e domínio do 

analista dos dois métodos no que se refere às suas possibilidades e limitações. O Valor 

Presente Líquido oferece ao analista de investimentos maior segurança quanto à 

exatidão dos resultados embora seja conceitualmente mais difícil de ser compreendido, 

em função da elevada complexidade de parametrização quando se comparam os 

montantes financeiros resultantes de fluxos de caixa descontados.  A Taxa Interna de 

Retorno, não obstante apresentar alguns problemas de interpretação e de resultados 

múltiplos que nem sempre expressam a verdade dos fatos analisados, quando bem 

entendida e adequadamente usada, pode se tornar de grande auxílio na rápida 

interpretação dos resultados, já que diferentemente do VPL, a TIR dá como resultado 

uma medida relativa, ou seja, uma taxa efetiva de juro. Outro aspecto relevante a ser 

anotado é o fato de que através dos métodos do VPL e da TIR é possível comparar 

valores que estão dispostos em diferentes tempos. 

A técnica de análise de risco que considera a sensibilidade do valor do VPL em 

função das estimativas e ainda incorpora o intervalo provável de variação das 

estimativas do projeto é a análise de cenários MOP. Esta análise fornece resultados 

estatísticos e o histograma da série de VPLs considerada, porém, uma análise com 

cenários mais completa utilizaria a variação contínua das estimativas de VPLs entre os 

seus valores extremos dos cenários pessimista e otimista, considerando uma 

distribuição de freqüências adequada, sendo essa técnica conhecida como princípio da 

simulação, assunto que não foi tratado neste trabalho. 

Este estudo pretendeu mostrar a conjunção da bibliografia com a prática, já que 

apenas entender os métodos através do que nos ensinam os livros não é suficiente para 

a prática diária da análise de investimentos, razão pela qual foi utilizado um modelo 

concreto de análise de um projeto de investimento em shopping center, constituído sob 

a forma de um protótipo. 
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Assim, para tratar da análise da qualidade do projeto de investimento em 

empreendimentos do tipo shopping center, tomou-se por base um modelo referencial 

usando um protótipo de empreendimento denominado Protótipo Shopping Center, 

cujas características guardam relação de coerência com a realidade e são portanto 

consistentes para o efeito de estabelecer as relações entre as variáveis mais relevantes 

deste tipo de negócio, no exercício de simular e interpretar os dados. 

O projeto analisado além de ser um atraente investimento financeiro tem um 

amplo alcance social, pois além de gerar muitos empregos e receita fiscal, leva 

conforto, praticidade e segurança facilitando a vida de milhões de pessoas. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A 
 

Plano de Mix Abrasce 2000 
 

Esta é uma transcrição da publicação que contém a classificação dos ramos de 

varejo em Shopping Center, de acordo com os critérios adotados pela Abrasce. Ela 

constitui uma atualização de classificações anteriores, que a Abrasce  vem editando 

desde 1986. 

A classificação atualizada foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da 

Associação em dezembro de 2000, e sua aplicação é recomendada aos Shopping 

Centers em geral, como instrumento de aferição estatística e apoio gerencial. 

Sua elaboração, solicitada pelo presidente da Abrasce, Paulo de Barros Stewart, 

esteve a cargo de um Grupo de Trabalho liderado por Antonio Paulo Pierotti, com par-

ticipação de Antonio Arbex, Alexandre Esperança e Paulo Cunha. 

É importante salientar que para cada um dos Grupos em que foram classificados 

os ramos de varejo, foram feitos comentários específicos nos ramos de maior 

relevância ou naqueles que poderiam necessitar algum tipo de esclarecimento 

adicional. 

 

GRUPO I – LOJAS-ÂNCORA 
GRUPO II – MEGALOJAS 
GRUPO III – VESTUÁRIO 
GRUPO IV – ARTIGOS DO LAR 
GRUPO V – ARTIGOS DIVERSOS 
GRUPO VI – ALIMENTAÇÃO 
GRUPO VII – CONVENIÊNCIA/SERVIÇOS 
GRUPO VIII – LAZER 
 
 
GRUPO I – LOJAS-ÂNCORA 
 
101 Loja de Departamentos 
102 Loja de Departamentos Jr. 
103 Loja de Departamentos de Descontos 
104 Hipermercado 
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105 Supermercado 
106 Outros (Hiperconstrução, Móveis entre outras.) 
 

São operações varejistas que atraem o maior tráfego de consumidores para o 

Shopping Center, sendo que são lojas, basicamente, com área total superior a 1.000m2. 

Em geral, são grandes anunciantes na mídia eletrônica e impressa, possuem 

políticas promocionais arrojadas e operam fortemente com crediário. As lojas-âncora 

mais usuais são lojas de departamentos completas, júnior e de descontos, 

hipermercados e supermercados. 

 
LOJA DE DEPARTAMENTOS 
 

São lojas que operam diversas linhas, tanto do ramo mole (vestuário e 

acessórios, cama/mesa/banho entre outras.), como do ramo duro (eletroeletrônicos, 

decoração, brinquedos, móveis, CDs/fitas, perfumes entre outras.) e possuem 

normalmente área total superior a 3.000m2. 

Alguns típicos operadores desse ramo são Renner e Riachuelo. 

 

LOJA DE DEPARTAMENTOS JR. 

 

São lojas que operam somente no ramo mole ou no ramo duro. Essas lojas 

costumam esgotar todas as linhas de um ramo, como vestuário ou artigos do lar e 

possuem área total que pode variar entre 1.000 e 3.000m2. 

Alguns exemplos de operadores são C&A e Magazine Leader, no ramo de 

vestuário, e outras regionais como Bemol e Yamada (Norte) e Dadalto (Espírito 

Santo), no ramo duro. 

 

LOJA DE DEPARTAMENTOS DE DESCONTOS 

 

São lojas de departamentos que operam linhas básicas de vestuário junto com 

artigos de bazar, brinquedos, pequenos eletrodomésticos, CDs/fitas/discos entre 

outras., tendo como enfoque principal o preço, com mercadorias de baixo valor 
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unitário e são originárias das antigas Lojas de Variedades. Em geral, possuem uma 

área total variando entre 2.000 e 6.000m2. 

Normalmente, funcionam como super/hipermercados com uma linha de check-

outs na saída. 

Um típico operador desse ramo são as Lojas Americanas a nível nacional e 

outros regionais como Casa & Video (RJ). 

 

HIPERMERCADO 

 

São lojas que agregam uma extensa operação varejista de produtos alimentícios 

e de limpeza, com grande variedade em todas as linhas, acoplada a uma loja de 

departamentos de descontos, além de eletrodomésticos, cama/mesa/banho entre outras. 

Em geral, possuem área total que pode variar de 8.000 a 16.000m2, além de 

exigir grandes áreas de estacionamento. 

Esse segmento que se desenvolveu muito no Brasil a partir dos anos 80 tem 

como típicos operadores: Carrefour, Hiper Bompreço, Bon Marché, Hiper BIG, Extra 

e Wal-Mart. 

 

SUPERMERCADO 

 

São lojas de auto-serviço de produtos alimentícios e de limpeza, com check-

outs na saída. Possuem área total variando entre 1.500 e 4.000m2. 

Alguns típicos operadores são: Pão de Açúcar, Sendas, Sé e diversos outros 

regionais. 

 

OUTROS 

 

Introduzimos esta nova classificação para os casos em que operações como 

Cinemas Multiplex (com oito telas ou mais) bem como Hipermercados da Construção, 
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como Le Roy Merlin e Castorama, possam se tornar âncoras em Shopping Centers 

diferenciados como os “Festival” Shopping, Shopping de decoração e outros. 

 
 
 
GRUPO II – MEGALOJAS 
 
201 Vestuário 
202 Eletrodomésticos 
203 Móveis/Decoração 
204 Informática/Material de Escritório 
205 Artigos Esportivos 
206 Livros/CDs 
207 Brinquedos 
208 Outros 
 

Este novo Grupo foi introduzido a partir do surgimento nos EUA, na década de 

80, das lojas ditas “Category Killers” e que começaram também a se desenvolver no 

Brasil na década de 90. 

Podem ser consideradas lojas deste gênero aquelas operações que esgotam uma 

determinada linha de mercadoria, em grande escala, no que diz respeito a variedade de 

produtos e a especialização, usando grande superfície de loja (em torno de 500 a 

2.500m2). Os seguintes ramos desenvolvem lojas com este tipo de operação: 

 

VESTUÁRIO 

 

Lojas que operam com uma moda própria exclusiva, abrangendo toda a linha 

masculina e feminina e infanto juvenil. Podemos citar a Zara, a Mark Store e outras. 

 

ELETRODOMÉSTICOS 

 

São as grandes lojas de eletrodomésticos que estão surgindo e se desenvolvendo 

entre nós com mais variedades de mercadoria e usando “corners” de fornecedores para 

melhor expor e demonstrar seus produtos. 
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Alguns exemplos são a Eletro e Ponto Frio. Num conceito mais amplo 

poderíamos classificar neste item as lojas que se dedicam ao entretenimento do lar e 

que, além dos eletroeletrônicos, trabalham também com discos e livros, informática, 

cine e foto, entre outras. O exemplo mais patente seria a FNAC. 

 

MÓVEIS/DECORAÇÃO 

 

São grandes lojas com toda linha de móveis design (para casa ou escritório) 

cama e mesa, acessórios para a casa, utensílios domésticos, copa e cozinha entre 

outras. A Tok & Stok seria o melhor exemplo. 

 

INFORMÁTICA/MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

 

São operações que visam atender à demanda por artigos para escritório e os 

chamados SOHO (Small Office Home Office). Esgotam toda linha deste segmento de 

mercado, normalmente comercializando, além de artigos de papelaria e de escritório, 

toda a linha de informática tal como computadores, softwares e acessórios. 

Alguns exemplos de operadores são Kalunga e Office Max (SP), além de lojas 

mais específicas como Plug & Use (Informática). 

 

ARTIGOS ESPORTIVOS 

 

Lojas que desenvolvem toda a linha esportiva, incluindo artigos utilizados no 

esporte (bolas, raquetes, tacos, entre outras), roupas esportivas e tênis. Esta operação 

ainda não está bastante desenvolvida no Brasil, onde podemos citar como exemplo a 

loja Centauro. 

 

LIVROS E CDS 
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São grandes livrarias inauguradas recentemente, como a Saraiva e a Cultura, 

que  passaram a incluir também CDs em sua linha de mercadorias, pela sinergia que 

possuem estes produtos. 

 

BRINQUEDOS 

 

São as grandes lojas de brinquedos, incluindo-se também a linha de jogos 

eletrônicos. Ri Happy e PB Kids seriam os melhores exemplos. 

 

OUTROS 

 

Novas operações dentro do conceito de Megalojas que deverão surgir, serão 

aqui classificadas. 

 
 
 
GRUPO III – VESTUÁRIO 
 
301 Vestuário Geral 
302 Moda Jovem (Unissex/Surfwear) 
303 Vestuário Masculino 
304 Vestuário Feminino 
305 Vestuário Infantil 
306 Moda Praia (Biquinis/Maiôs/Sungas) 
307 Calçados Geral 
308 Calçados Masculinos 
309 Calçados Femininos 
310 Calçados Esportivos (Tênis) 
311 Moda Íntima (Lingerie/Meias) 
312 Acessórios para Vestuário (Bijouterias/Bolsas/Cintos) 
313 Outros (Vestuário para Ginástica, Vestuário para Gestantes, Vestuário para 

Noivas, Tecidos, Calçados Infantis, Calçados Ortopédicos entre outras). 
 

Engloba todas as lojas que vendem itens do vestuário, calçados, acessórios e 

correlatos. De modo geral os ramos são de fácil entendimento e classificação, e 

atendem à quase totalidade das lojas exitentes neste Grupo. 
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Lojas mais especializadas e em número reduzido no Mix dos shoppings deverão 

ser incluídas na classificação “Outros”. 

 

 
 
GRUPO IV – ARTIGOS DO LAR 
 
401 Eletrodomésticos 
402 Móveis 
403 Louças/Cristais/Pratarias 
404 Cama/Mesa/Banho 
405 Acessórios para Decoração 
406 Outros (Copa/Cozinha/Banheiro, Colchões,  
 Iluminação, Galeria de Arte/Antiquário,  
 Vidros/Molduras entre outras) 
 

Engloba as lojas que vendem produtos relacionados com a montagem e 

decoração da casa. 

 

ACESSÓRIOS PARA DECORAÇÃO 

  

São lojas que vendem pequenos itens de decoração, como porta-retratos, jogos 

de mesa, cinzeiros, abajours e luminárias estilizadas, objetos de acrílico entre outras. 

São também conhecidas como lojas de design. 

 
 
 
GRUPO V – ARTIGOS DIVERSOS 
 
501 Artigos Eletrônicos (Vídeo/Foto/Som) 
502 Informática 
503 Ótica 
504 Artigos Esportivos 
505 CDs/Fitas 
506 Jóias/Relógios 
507 Perfumaria/Cosméticos 
508 Presentes/Souvenirs (Curiosidades/Gadgets) 
509 Papelaria 
510 Livraria 
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511 Brinquedos 
512 Artigos Infantis 
513 Artigos para Viagens 
514 Telefones/Acessórios 
515 Outros (Automóveis, Motos, Bicicletas, Pet Shop,  Instrumentos Musicais, 

Artesanato, Artigos para Festas entre outras). 
 

São lojas que vendem artigos de comparação dos mais variados ramos, que se 

caracterizam precisamente por não se enquadrarem em nenhum dos outros grupos. São 

de extrema importância na composição do Mix de mercadorias ofertadas num 

Shopping Center Regional. 

 

ARTIGOS ELETRÔNICOS 

 

São lojas especializadas na venda de aparelhos eletroeletrônicos. Podem ser 

aparelhos de som, videocassete, máquinas fotográficas, televisores, videogames, 

computadores, entre outras. 

 

INFORMÁTICA 

 

São lojas que vendem computadores e periféricos bem como uma gama de 

softwares de todos os tipos.  

 

PRESENTES/SOUVENIRS 

 

São lojas que vendem pequenos objetos das mais diversas utilidades ou mesmo 

sem qualquer utilidade, como sachês, curiosidades, gadgets, entre outras. São também 

conhecidas como lojas de coreano. Importante não confundir com as lojas de louças, 

cristais e pratarias que são muito comumente chamadas de lojas de presentes. 

 

ARTIGOS INFANTIS 
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São lojas que vendem artigos para bebês e crianças, que podem ser carrinhos de 

bebê, “moisés”, fraldas, mamadeiras, chupetas, brinquedos educativos para estimular o 

raciocínio e atividades motoras, entre outras. 

 

TELEFONES/ACESSÓRIOS 

 

Com o advento dos telefones celulares assistimos o grande desenvolvimento de 

lojas dedicadas à venda destes aparelhos, além de aparelhos de telefonia fixa. 

 
 
 
GRUPO VI – ALIMENTAÇÃO 
 
601 Restaurante com Serviços 
602 Restaurante Fast-Food (sem Serviços) 
603 Fast-Food 
604 Outros (Café, Sorvete, Bombonnière, Pão de Queijo, Doceria, entre outras). 
 

Engloba as lojas de alimentação para consumo imediato no local, como 

restaurantes, fast-food, sorvetes e café. 

 

RESTAURANTE COM SERVIÇOS 

 

São restaurantes com mesas dentro de sua área locável que oferecem serviço à 

la carte com garçom, toalha de mesa, além de louças e talheres não descartáveis. O 

pagamento é feito ao final da refeição. 

 

RESTAURANTES FAST-FOOD (SEM SERVIÇOS) 

 

São restaurantes com mesas dentro de sua área locável em que a escolha da 

refeição é feita no balcão, servida sobre uma bandeja com pratos, talheres e 

guardanapos descartáveis e com pagamento antecipado. 
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As operações mais comuns desse tipo de restaurante são hamburguerias como 

McDonald’s e Burger King, e pizzarias como Pizza Hut, comidas típicas como 

Habbib’s e outros. 

 

FAST-FOOD 

 

São operações típicas de pequenas lojas em que os consumidores se servem 

num balcão como nos restaurantes fast-food, porém sentam-se em mesas de uso 

comum a todos os operadores da praça de alimentação. 

São normalmente especializados em um tipo de segmento, como batatas, 

sanduíches naturais, doces e salgados, comida árabe, comida oriental, crepes, pizzas, 

entre outras. Possuem normalmente área total entre 30 e 60m2. 

 

OUTROS 

 

Os ramos Cafés e Sorvetes, que foram eliminados por não justificarem uma 

classificação em separado, foram agora aqui incluídos. 

 

 
 
GRUPO VII – CONVENIÊNCIA/SERVIÇOS 
 
701 Delicatessen (Queijos/Frios/Laticínios/Bebidas) 
702 Alimentos Especiais (Congelados/Dietéticos/Naturais) 
703 Farmácia/Drogaria 
704 Farmácias Especiais (Homeopatia/Manipulação/Vitaminas) 
705 Armarinho 
706 Tabacaria 
707 Outros Conveniência (Jornaleiro, Florista, Bazar, entre outras) 
708 Serviços Financeiros (Banco/Financeira) 
709 Correio 
710 Cabeleireiro/Estética 
711 Academia de Ginástica 
712 Foto Revelação 
713 Educação/Ensino 
714 Serviços Médicos (Clínicas/Laboratórios) 
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715 Outros Serviços (Correio, Loteria, Agência de Viagens, Lavanderia, 
Telecomunicações, Chaveiro, Classificados, Consertos, entre outras). 

 
O Grupo que anteriormente era apenas Serviços, incorporou agora o Grupo 

Conveniência, (antigo Grupo II) uma vez que representa uma fração muito pequena 

dos Shopping Centers, principalmente os Regionais e que mantém afinidade com o 

Grupo Serviços. 

Como Conveniência entende-se as mercadorias adquiridas, em geral, a partir de 

necessidades diárias, mesmo quando existem comparações de preços e qualidade. São 

classificados lojas do ramo alimentício (alimentos comprados não para consumo no 

local), além de farmácias, armarinho, e outros. 

 

OUTROS CONVENIÊNCIA 

 

Foi criada esta classificação para abrigar antigos ramos que foram extintos 

como: Açougue, Padaria, Hortifrutigranjeiros, Bomboniére, além de outros ramos não 

citados aqui. 

Como Serviços enquadram-se as lojas prestadoras de serviços, sem que haja 

venda de mercadorias propriamente ditas. 

 

EDUCAÇÃO/ENSINO 

 

São os cursos (Línguas, Informática, entre outras) e, em alguns casos mesmo, as 

Universidades. 

 

FOTO-REVELAÇÃO 

 

São as hoje bastante conhecidas “foto 1 hora”. Normalmente, vendem também 

filmes e álbuns fotográficos, porém sua atividade principal é a revelação e ampliação 

de filmes. 
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SERVIÇOS MÉDICOS 

 

Incluem os laboratórios e as clínicas. 

 

OUTROS SERVIÇOS 

 

Podem ser incluídos aqui a Venda de Ingressos, as Creches, as Imobiliárias, 

entre outras. 

 

 
 
GRUPO VIII – LAZER 
 
801 Cinemas 
802 Teatro 
803 Diversões (Parques/Videogames) 
804 Boliche 
805 Outros (Museu, Espaço Cultural, entre outras). 
 

Engloba todas as atividades voltadas para o lazer e o entretenimento. 

 

DIVERSÕES 

 

Inclui agora as diversões eletrônicas (Videogames, Simuladores, e Flippers) e 

os Parques de Diversões (internos e externos). 

 

OUTROS 
 

Além do antigo ramo Patinação que foi extinto, por ser inexpressivo e pouco 
freqüente hoje em dia no Mix, podemos incluir também nesta classificação atividades 
que surgiram como Bingos, Internet (serviços de acesso à rede). 
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ANEXO B 
 
Exemplo de aplicação para o cálculo do valor dos impostos (IR e Contribuição 
Social) sobre o lucro real mensal 
 
 

 
Percentuais previstos em lei

Contribuição Social = 9%
Imposto de renda = 15%
Adicional sobre imposto de renda = 10%

Apuração:

Lucro líquido do período 200.000,00
Imposto de renda 15% 30.000,00
Contribuição Social 9% 18.000,00

Adicional sobre o imposto de renda

(Lucro Líquido do período menos R$ 20.000,00 por mês)
Base para adicional 100.000,00
Alíquota do adicional IR de 10%10% 10.000,00

Total do imposto de renda 40.000,00
Total da contribuição social 18.000,00

Total dos impostos de 05/02 58.000,00

Obs: 
Neste caso foi usado um exemplo direto. Porém, existem vários valores que podem
interferir na base de cálculo dos impostos sobre o lucro, ou seja,  existem casos em
que teremos várias inclusões ou exclusões.

Exemplo de cálculo do valor dos impostos 
(Imposto de Renda + Contribuição Social + Adicional do IR)
incidentes sobre o Lucro Real Mensal (Base maio de 2002)

Este valor é a 
diferença entre as 
receitas e despesas

20.000,00 x 5 
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ANEXO C 
 
RELAÇÃO DAS 18 TABELAS REMANESCENTES DO CÁLCULO DOS 
VPL’s e TIR’s DESTE PROJETO DE INVESTIMENTO 
 
 

Inicialmente serão calculados os VPL’s e as TIR’s variando-se para maior 

e/ou menor as receitas e/ou despesas fixando-se a taxa requerida em 20%, obtendo-se 

então 9 novos conjuntos de valores expostos nas Tabelas numeradas de 29 a 37. 

Em seguida serão calculados os VPL’s e as TIR’s variando-se para maior e/ou 

menor as receitas e/ou despesas fixando-se a taxa requerida em 22%, obtendo-se então 

9 novos conjuntos de valores expostos nas Tabelas numeradas de 38 a 46. 

As 18 Tabelas seguintes que completam a série de 27 Tabelas no total poderão 

ser obtidas usando-se os mesmos critérios da 9 Tabelas anteriores, porém usando-se 

apenas uma taxa requerida de 20% em cada uma das 9 Tabelas relacionadas 

anteriormente e repetindo o processo para uma taxa requerida de 22%. Os dados 

estabelecidos e os resultados obtidos estão consolidados em cada uma dessas 18 

Tabelas remanescentes de números 29 a 46 que se encontram relacionadas no Anexo C 

deste trabalho. 

Por se tratar de uma Tabela relativamente grande para ocupar uma só folha de 

papel A4, e para facilitar a sua visualização e impressão neste trabalho, cada uma das 

18 Tabelas seguintes de cálculo do VPL e da TIR foram desmembradas em 3 partes. 

Na primeira parte são apresentadas as premissas estabelecidas que servem de base para 

os cálculos; na segunda parte são apresentados os cálculos dos pagamentos de CDU 

das lojas e, finalmente, na terceira parte é apresentado o demonstrativo dos cálculos 

realizados para apurar o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno de cada 

uma das 18 alternativas escolhidas em função das seguintes variáveis: a taxa requerida, 

as receitas totais e os custos totais, a exemplo do ocorreu com as 9 Tabelas 

apresentadas nas páginas 153 a 161 desta dissertação. 
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TABELA 29 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36

3 
- 

S
em

i 
A

nc
or

as

Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
Restaurantes 855                           18,00 19,80

Quiosques e Estandes 250                           315,00 346,50
Teatro -                            9,00 9,90
Depósitos Locáveis 180                           22,50 24,75

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 315.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 126.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 216.000                        / ano

5 
- 

S
ta

nd
 

A
lo

ne

Aluguel  Mínimo

1 
- 

A
nc

or
as

4-
F

as
t 

F
oo

d 
/ 

R
es

ta
ur

.
2 

- 
S

at
él

ite
s

PREMISSAS COM - RECEITAS E - DESPESAS
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TABELA 30 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36

3 
- 

S
em

i 
A

nc
or

as

Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
Restaurantes 855                           18,00 19,80

Quiosques e Estandes 250                           315,00 346,50
Teatro -                            9,00 9,90
Depósitos Locáveis 180                           22,50 24,75

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 315.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 126.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 216.000                        / ano

5 
- 

S
ta

nd
 

A
lo

ne

Aluguel  Mínimo

1 
- 

A
nc

or
as

4-
F

as
t 

F
oo

d 
/ 

R
es

ta
ur

.
2 

- 
S

at
él

ite
s
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TABELA 31 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44

3 
- 

S
em

i 
A

nc
or

as

Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20

Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês

PREMISSAS COM + RECEITAS E - DESPESAS

5 
- 

S
ta

nd
 

A
lo

ne

Aluguel  Mínimo

1 
- 
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4-
F
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- 
S
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TABELA 32 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Recebimento de Luvas -  Fase 1
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Satélites < 50m2 78,71           78,71           78,71           78,71           78,71           78,71           
Satélites  50 - 75 m2 79,29           79,29           79,29           79,29           79,29           79,29           
Satélites 75 - 135 m2 88,75           88,75           88,75           88,75           88,75           88,75           
Satélites  135 - 200 m2 33,25           33,25           33,25           33,25           33,25           33,25           
Semi âncoras 122,29          122,29          122,29          122,29          122,29          122,29          
Fast Food 54,46           54,46           54,46           54,46           54,46           54,46           
Restaurante 35,63           35,63           35,63           35,63           35,63           35,63           
TOTAL 456,75          456,75          456,75          456,75          456,75          456,75          

Satélites < 50m2 174.601        176.056        177.523        179.003        180.495        181.999        
Satélites  50 - 75 m2 158.306        159.625        160.955        162.297        163.649        165.013        
Satélites 75 - 135 m2 147.658        148.888        150.129        151.380        152.642        153.914        
Satélites  135 - 200 m2 36.880          37.187          37.497          37.809          38.125          38.442          
Semi âncoras 67.821          68.386          68.956          69.531          70.110          70.694          
Fast Food 132.887        133.995        135.111        136.237        137.373        138.517        
Restaurante 31.611          31.875          32.140          32.408          32.678          32.951          
TOTAL 718.153        724.138        730.172        736.257        742.392        748.579        

Mês 1 143.631        24.138          24.339          24.542          24.746          24.953          
Mês 2 144.828        24.339          24.542          24.746          24.953          
Mês 3 146.034        24.542          24.746          24.953          
Mês 4 147.251        24.746          24.953          
Mês 5 148.478        24.953          
Mês 6 149.716        
Mês 7
Mês 8
Mês 9

Mês 10
Mês 11
Mês 12
Mês 13
Mês 14
Mês 15
Mês 16
Mês 17
Mês 18
Mês 19
Mês 20
Mês 21
Mês 22
Mês 23
Mês 24

143.631        168.965        194.713        220.877        247.464        274.479        

Comissão 21.544,59     21.724,13     21.905,16     22.087,71     22.271,77     22.457,37     
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TABELA 33 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%

Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50

Âncora 2 3.200                        15,00 16,50

Âncora 3 2.880                        15,00 16,50

Âncora 4 2.525                        15,00 16,50

Âncora 5 -                            15,00 16,50

Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40

Âncora 7 1.015                        17,00 18,70

Âncora 8 -                            15,00 16,50

Automotivos -                            13,00 14,30

Agência Autos -                            13,00 14,30

Boliche -                            9,00 9,90

Hipermercado -                            10,00 11,00

Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50

Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20

Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80

Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20

Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40

Serviços 1.544                        80,00 70,40

Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20

Restaurantes 855                           20,00 22,00

Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00

Teatro -                            10,00 11,00

Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                     / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                     / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                     / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070      

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10% 5 -  Stand Alone 430          

4o ano 0% 29.317      

PREMISSAS SEM ALTERAÇÃO RECEITAS E DESPESAS 

Aluguel  Mínimo

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA
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TABELA 34 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%

Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50

Âncora 2 3.200                        15,00 16,50

Âncora 3 2.880                        15,00 16,50

Âncora 4 2.525                        15,00 16,50

Âncora 5 -                            15,00 16,50

Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40

Âncora 7 1.015                        17,00 18,70

Âncora 8 -                            15,00 16,50

Automotivos -                            13,00 14,30

Agência Autos -                            13,00 14,30

Boliche -                            9,00 9,90

Hipermercado -                            10,00 11,00

Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50

Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20

Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80

Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20

Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40

Serviços 1.544                        80,00 70,40

Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20

Restaurantes 855                           20,00 22,00

Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00

Teatro -                            10,00 11,00

Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                     / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                     / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                     / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070      

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15,00% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10,00% 5 -  Stand Alone 430          

4o ano 0,00% 29.317      

CDU (Luvas) R$/m2

Satélites < 50m2 2.000                         

Aluguel  Mínimo

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA

4 - Fast Food 
/Restaur.

7%
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TABELA 35 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

PREMISSAS SÓ COM - RECEITA

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36

3 
- 
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em

i 
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as

Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
Restaurantes 855                           18,00 19,80

Quiosques e Estandes 250                           315,00 346,50
Teatro -                            9,00 9,90
Depósitos Locáveis 180                           22,50 24,75

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 315.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 126.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 216.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10% 5 -  Stand Alone 430           
4o ano 0% 29.317       

5 
- 

S
ta

nd
 

A
lo

ne

Aluguel  Mínimo

1 
- 

A
nc

or
as

4-
F

as
t 

F
oo

d 
/ 

R
es

ta
ur

.
2 

- 
S

at
él

ite
s

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA



 

193

TABELA 36 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

PREMISSAS SÓ COM + RECEITA

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44

3 
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Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20

Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 154.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 264.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10% 5 -  Stand Alone 430           
4o ano 0% 29.317       
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TABELA 37 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR (1ª Parte)

PREMISSAS SÓ COM + DESPESA

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m2 3o ano m2 4o ano m2

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50 17,82 19,25 20,59
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50 17,82 19,25 20,59
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50 17,82 19,25 20,59
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50 17,82 19,25 20,59
Âncora 5 -                            15,00 16,50 17,82 19,25 20,59
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40 16,63 17,96 19,22
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70 20,20 21,81 23,34
Âncora 8 -                            15,00 16,50 17,82 19,25 20,59
Automotivos -                            13,00 14,30 15,44 16,68 17,85
Agência Autos -                            13,00 14,30 15,44 16,68 17,85
Boliche -                            9,00 9,90 10,69 11,55 12,36
Hipermercado -                            10,00 11,00 11,88 12,83 13,73
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50 17,82 19,25 20,59
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00 23,76 25,66 27,46

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20 90,88 103,93 123,56
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80 85,83 98,15 116,69
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20 65,64 75,06 89,24
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40 55,54 63,51 75,51
Serviços 1.544                        80,00 70,40 80,78 92,38 109,83
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Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00 35,64 38,49 41,19

Fast Food 1.307                        90,00 79,20 90,88 103,93 123,56
Restaurantes 855                           20,00 22,00 23,76 25,66 27,46

Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00 415,80 449,06 480,50
Teatro -                            10,00 11,00 11,88 12,83 13,73
Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50 29,70 32,08 34,32

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        
2o ano 15,00% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        
3o ano 10,00% 5 -  Stand Alone 430           
4o ano 0,00% 29.317       

CDU (Luvas) R$/m2

Satélites < 50m2 2.000                            
Satélites  50 - 75 m2 1.800                            
Satélites 75 - 135 m2 1.500                            
Satélites  135 - 200 m2 1.000                            
Semi Ancoras 500                               
Fast Food 2.200                            
Restaurantes 800                               
Vacância de Lojas (Ciclo Operac.) %

1o ano 10,00%
2o ano 5,00%
3o ano 2,00%

4o ano em diante 2,00%

Investimentos Valores Constantes Valores Correntes
Licenças, Taxas e Outros 55.550                          55.550                         0%
Comissão Desenvolvimento Projeto 4.098.023                     4.507.825                     12,70% 66.290
Obras de Contrapartida 888.800                        977.680                        13,20% 34.710
Obras do Cinema 1.320.000                     1.452.000                     13,60% 101.000
Projetos Gerais 2.222.000                     2.444.200                     15%
Despesas Imprevistas 555.500                        611.050                        12,80%
Infra-estrutura Estacionamento 2.200.000                     2.420.000                     11,70% 1200
Infra-estrutura Shopping 1.111.000                     1.222.100                     14,40%
Construção 73.607.600                   80.968.360                   14,20%
Marketing (até a inauguração) 444.400                        488.840                        11,40% 2000
Agenciamento Comercialização Lojas 2.914.823                     2.914.823                     0%

TOTAL 89.417.695                   98.062.427                   

Cinema
Número  total de assentos

Estacionamento subterrâneo
Número de vagas fixas
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Total

ÁREA CONSTRUÍDA (m2)

DISTRIBUIÇÃO DO MIX

POR TIPO DE LOJA

2 - Satélites
23%

3 - Semi Ancoras

10%

4 - Fast Food /Restaur.

7%

1 - Ancoras

59%

5 -  Stand Alone

1%
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TABELA 38 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Recebimento de Luvas -  Fase 1
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Satélites < 50m2 78,71           78,71           78,71           78,71           78,71           78,71           
Satélites  50 - 75 m2 79,29           79,29           79,29           79,29           79,29           79,29           
Satélites 75 - 135 m2 88,75           88,75           88,75           88,75           88,75           88,75           
Satélites  135 - 200 m2 33,25           33,25           33,25           33,25           33,25           33,25           
Semi âncoras 122,29          122,29          122,29          122,29          122,29          122,29          
Fast Food 54,46           54,46           54,46           54,46           54,46           54,46           
Restaurante 35,63           35,63           35,63           35,63           35,63           35,63           
TOTAL 456,75          456,75          456,75          456,75          456,75          456,75          

Satélites < 50m2 142.856        144.046        145.246        146.457        147.677        148.908        
Satélites  50 - 75 m2 129.523        130.602        131.691        132.788        133.895        135.010        
Satélites 75 - 135 m2 120.811        121.818        122.833        123.856        124.889        125.929        
Satélites  135 - 200 m2 30.174          30.426          30.679          30.935          31.193          31.453          
Semi âncoras 55.490          55.952          56.419          56.889          57.363          57.841          
Fast Food 108.726        109.632        110.546        111.467        112.396        113.332        
Restaurante 25.864          26.079          26.297          26.516          26.737          26.960          
TOTAL 587.580        592.476        597.414        602.392        607.412        612.474        

Mês 1 117.516        19.749          19.914          20.080          20.247          20.416          
Mês 2 118.495        19.914          20.080          20.247          20.416          
Mês 3 119.483        20.080          20.247          20.416          
Mês 4 120.478        20.247          20.416          
Mês 5 121.482        20.416          
Mês 6 122.495        
Mês 7
Mês 8
Mês 9

Mês 10
Mês 11
Mês 12
Mês 13
Mês 14
Mês 15
Mês 16
Mês 17
Mês 18
Mês 19
Mês 20
Mês 21
Mês 22
Mês 23
Mês 24

117.516        138.244        159.310        180.718        202.471        224.574        

Comissão 17.627,39     17.774,29     17.922,41     18.071,76     18.222,36     18.374,21     
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TABELA 39 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36

3 
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Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
Restaurantes 855                           18,00 19,80

Quiosques e Estandes 250                           315,00 346,50
Teatro -                            9,00 9,90
Depósitos Locáveis 180                           22,50 24,75

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 315.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 126.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 216.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15,00% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10,00% 5 -  Stand Alone 430           

4o ano 0,00% 29.317       

CDU (Luvas) R$/m2

Satélites < 50m2 1.800                            
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TABELA 40 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44
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Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20

Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 154.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 264.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15,00% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10,00% 5 -  Stand Alone 430           
4o ano 0,00% 29.317       

PREMISSAS COM + RECEITAS E - DESPESAS
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TABELA 41 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44
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Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20

Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês

PREMISSAS COM + RECEITAS E + DESPESAS
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TABELA 42 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50
Âncora 5 -                            15,00 16,50
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70
Âncora 8 -                            15,00 16,50
Automotivos -                            13,00 14,30
Agência Autos -                            13,00 14,30
Boliche -                            9,00 9,90
Hipermercado -                            10,00 11,00
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40
Serviços 1.544                        80,00 70,40
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Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20
Restaurantes 855                           20,00 22,00

Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00
Teatro -                            10,00 11,00
Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10% 5 -  Stand Alone 430           
4o ano 0% 29.317       

PREMISSAS SEM ALTERAÇÃO RECEITAS E DESPESAS 

5 
- 

S
ta

nd
 

A
lo

ne

Aluguel  Mínimo

1 
- 

A
nc

or
as

4-
F

as
t 

F
oo

d 
/ 

R
es

ta
ur

.
2 

- 
S

at
él

ite
s

DISTRIBUIÇÃO DO MIX
POR TIPO DE LOJA



 

202

TABELA 43 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50
Âncora 5 -                            15,00 16,50
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70
Âncora 8 -                            15,00 16,50
Automotivos -                            13,00 14,30
Agência Autos -                            13,00 14,30
Boliche -                            9,00 9,90
Hipermercado -                            10,00 11,00
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40
Serviços 1.544                        80,00 70,40
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i 
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Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20
Restaurantes 855                           20,00 22,00

Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00
Teatro -                            10,00 11,00
Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        
1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15,00% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10,00% 5 -  Stand Alone 430           

4o ano 0,00% 29.317       

CDU (Luvas) R$/m2

Satélites < 50m2 2.000                            
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TABELA 44 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

PREMISSAS SÓ COM - RECEITA

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        13,50 14,85
Âncora 2 3.200                        13,50 14,85
Âncora 3 2.880                        13,50 14,85
Âncora 4 2.525                        13,50 14,85
Âncora 5 -                            13,50 14,85
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        12,60 13,86
Âncora 7 1.015                        15,30 16,83
Âncora 8 -                            13,50 14,85
Automotivos -                            11,70 12,87
Agência Autos -                            11,70 12,87
Boliche -                            8,10 8,91
Hipermercado -                            9,00 9,90
Lazer (diversões Infantis) 720                           13,50 14,85
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        18,00 19,80

Satélites < 50m2 1.889                        81,00 71,28
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        76,50 67,32
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        58,50 51,48
Satélites  135 - 200 m2 798                           49,50 43,56
Serviços 1.544                        72,00 63,36
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Semi-âncoras 2.935                        27,00 29,70

Fast Food 1.307                        81,00 71,28
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TABELA 45 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

PREMISSAS SÓ COM + DESPESA

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        15,00 16,50
Âncora 2 3.200                        15,00 16,50
Âncora 3 2.880                        15,00 16,50
Âncora 4 2.525                        15,00 16,50
Âncora 5 -                            15,00 16,50
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        14,00 15,40
Âncora 7 1.015                        17,00 18,70
Âncora 8 -                            15,00 16,50
Automotivos -                            13,00 14,30
Agência Autos -                            13,00 14,30
Boliche -                            9,00 9,90
Hipermercado -                            10,00 11,00
Lazer (diversões Infantis) 720                           15,00 16,50
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        20,00 22,00

Satélites < 50m2 1.889                        90,00 79,20
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        85,00 74,80
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        65,00 57,20
Satélites  135 - 200 m2 798                           55,00 48,40
Serviços 1.544                        80,00 70,40
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i 
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Semi-âncoras 2.935                        30,00 33,00

Fast Food 1.307                        90,00 79,20
Restaurantes 855                           20,00 22,00

Quiosques e Estandes 250                           350,00 385,00
Teatro -                            10,00 11,00
Depósitos Locáveis 180                           25,00 27,50

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 350.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 140.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 240.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20,00% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15,00% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10,00% 5 -  Stand Alone 430           

4o ano 0,00% 29.317       
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TABELA 46 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO DE INVESTIMENTO DO PSC COM O CÁLCULO DO VPL E DA TIR

PREMISSAS SÓ COM + RECEITA

Taxas de Inflação Anual
Obra 1.º ano (nov/01 a out/02) 10%
Obra 2.º ano (nov/02 a out/03) 10%
Operação 1o ano 10%
Operação 2.º ano 8%
Operação 3.º ano 8%
Operação 4.º ano ao 10.º ano 7%
Operação 11.º ano em diante 5%

TIPOS DE LOJAS ABL
Al. Base por m2

Data Base-out/2002 1o ano m2 2o ano m

Âncora 1 3.830                        16,50 18,15
Âncora 2 3.200                        16,50 18,15
Âncora 3 2.880                        16,50 18,15
Âncora 4 2.525                        16,50 18,15
Âncora 5 -                            16,50 18,15
Âncora 6 (Esportes) 1.380                        15,40 16,94
Âncora 7 1.015                        18,70 20,57
Âncora 8 -                            16,50 18,15
Automotivos -                            14,30 15,73
Agência Autos -                            14,30 15,73
Boliche -                            9,90 10,89
Hipermercado -                            11,00 12,10
Lazer (diversões Infantis) 720                           16,50 18,15
Cinemas ( 6 salas ) 1.520                        22,00 24,20

Satélites < 50m2 1.889                        99,00 87,12
Satélites  50 - 75 m2 1.903                        93,50 82,28
Satélites 75 - 135 m2 2.130                        71,50 62,92
Satélites  135 - 200 m2 798                           60,50 53,24
Serviços 1.544                        88,00 77,44
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Semi-âncoras 2.935                        33,00 36,30

Fast Food 1.307                        99,00 87,12
Restaurantes 855                           22,00 24,20

Quiosques e Estandes 250                           385,00 423,50
Teatro -                            11,00 12,10
Depósitos Locáveis 180                           27,50 30,25

ABL TOTAL 30.861                      

Estacionamento coberto subterrâneo Receita 385.000                        / mês
Número de vagas fixas Custo 154.000                        / mês

2000 Receitas Merchandising 264.000                        / ano

Descontos sobre o Aluguel (Lojas Satélites) 1 - Ancoras 17.070       

Ciclo Operacional % 2 - Satélites 6.720        

1o ano 20% 3 - Semi Ancoras 2.935        

2o ano 15% 4 - Fast Food /Restaur. 2.162        

3o ano 10% 5 -  Stand Alone 430           
4o ano 0% 29.317       
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