
 

 

 

MESTRADO EM 

FINANÇAS (COMPLEMENTO) 
 

 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

TRABALHO DE PROJETO 

 

 

DECISÃO DE INVESTIMENTO EM CENTROS COMERCIAS: 

CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO OU NÃO INVESTIMENTO 

 

MARTA CRISTINA FONSECA PIEDADE 

 

ORIENTAÇÃO : 

DR. JOÃO ANTÓNIO R.F. CARVALHO  

 

SETEMBRO – 2012 



 

 

 

 

DECISÃO DE INVESTIMENTO EM CENTROS COMERCIAS: 

CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO OU NÃO INVESTIMENTO 

 

 

POR MARTA PIEDADE 

 
 
 



Decisão de Investimento em Centros Comerciais: construção, aquisição ou não investimento 
 

 

1 

 

RESUMO 

O presente trabalho final de mestrado tem como objetivo ser a base da tomada de 

decisão de investir ou não em centro comercial (CC) e, no caso de investir, permitir a 

seleção da melhor alternativa de investimento. 

Começa por ser feita uma apresentação e caracterização do mercado imobiliário a 

retalho dos centros comerciais, seguindo-se o enquadramento teórico da análise de 

investimentos imobiliários. 

Posteriormente, são analisadas duas opções de investimento em centros comerciais. 

Primeiro, procede-se à análise dos investimentos através do método dos fluxos de caixa 

atualizados. De seguida, são utilizadas técnicas financeiras para proceder à avaliação 

dos investimentos de forma individual e comparativa. Também se procede à análise de 

risco através da análise de sensibilidade e de cenários, de forma a incorporar o conceito 

de incerteza. 

 

Palavras-chave: Investimento Imobiliário, Desenvolvimento e Construção de Centro 

Comercial, Método dos Fluxos de Caixa Atualizados, Custo de Capital 
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ABSTRACT 

The main purpose of this work is to be the technical support to the economic decision of 

invest or not invest in a shopping center and to choose the best investment option, in 

case of a positive decision. 

It begins with a description of the Real State, followed by the theoretical analysis of a 

real state investment. 

Secondly, two investment options in shopping centers are analyzed through the 

discounted cash flow method. Financial techniques are used to evaluate and compare 

the two investment options. To introduce the concept of uncertainty in the traditional 

evaluation method we are going to use the scenario analysis as additional evaluation 

technique. 

 

Keywords: : Real Estate, Shopping Center Acquisition, Development and Construction 

of Shopping Center, Discounted Cash Flow Methodology, Cost of Capital 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas duas décadas assistiu-se à proliferação de centros comerciais no território 

português. Vivia-se uma época de crescimento económico, de aumento do nível de vida 

da população portuguesa e de grande facilidade de acesso ao crédito. Atualmente, as 

condições socioeconómicas que serviram de cenário ao aumento do número de centros 

comerciais no passado já não se verificam. Face a esta alteração é pertinente apurar da 

viabilidade do investimento em centros comerciais. 

Este trabalho pretende analisar duas hipóteses de investimento em centro comercial: a 

sua construção de raiz ou a sua aquisição já em funcionamento. Está também 

considerada a hipótese de não investimento caso nenhuma das opções de investimento 

seja viável. 

A análise da viabilidade dos projetos tem em atenção o contexto socioeconómico em 

que se enquadram, a caracterização do mercado e as análises económico-financeira, de 

rendibilidade e de risco dos projetos. 

No capítulo 2 faz-se a abordagem teórica do tema. Começa-se pela caracterização do 

setor imobiliário de retalho, passando à apresentação dos conceitos e metodologias de 

análise dos projetos de investimento. 

Posteriormente, no capítulo 3 desenvolve-se o estudo de caso. Inicia-se pela 

apresentação e enquadramento dos projetos de investimento, passando pela sua análise, 

quer individual quer comparativa.  

Por fim, o capítulo 4 expõe as conclusões. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Introdução 

O presente capítulo destina-se a desenvolver o estado de conhecimento no âmbito da 

decisão de investimentos em projetos imobiliários, em particular em centros comerciais. 

Para tal recorre-se à análise das hipóteses de investimento através do Método dos 

Fluxos de Caixa Atualizados. Apresenta-se a evolução e caraterização do setor do 

mercado imobiliário a retalho dos CC desenvolve-se o enquadramento teórico da análise 

de investimentos imobiliários. 

 

2.2 Mercado Imobiliário a Retalho – Centros Comerciais 

2.2.1 Evolução dos Centros Comerciais em Portugal 

Os centros comerciais têm apresentado uma evolução crescente ao longo das últimas 4 

décadas. Carvalho (2010) refere que podem ser identificas quatro fases distintas.  

O conceito de CC apareceu no inicio década de 70 e era visto como um centro de bairro, 

normalmente junto a lojas alimentares e com pouca variedade de oferta. A segunda fase 

inicia-se a meio dos anos 80. O conceito alargou-se ligeiramente e começou a 

desenvolver-se junto dos hipermercados com o objetivo de servir a população local e 

toda a área residencial e comercial envolvente. Esta fase ficou marcada com o 

aparecimento do Amoreiras Shopping Center em 1985.  

Contudo, foi na década de 90 que se notou o maior crescimento da oferta destes 

empreendimentos comerciais, com o aparecimento do primeiro centro de grande 

dimensão em 1991, o CascaiShopping. Seis anos mais tarde foi construído o CC 
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Colombo, que em 1997 foi considerado o maior CC da Península Ibérica. O objetivo 

passou a ser o de servir a população das grandes áreas urbanas. A oferta aumentou e o 

conceito passou a ser mais alargado. Os consumidores passaram a ter disponível no 

mesmo local para além da restauração e hipermercado, lojas especializadas, como 

instituições financeiras, lojas de vestuário, mobiliário, decoração, entre outros. 

 A quarta e última fase começou no início do século XXI, com o conceito de centro 

comercial a ir de encontro às necessidades atuais dos consumidores que, estando cada 

vez mais exigentes, procuram economizar tempo ao procurarem locais que 

disponibilizem uma ampla variedade de produtos e serviços. 

A partir de 2010 verificou-se um abrandamento de novos projetos, associado à 

adaptação do sector imobiliário à situação atual de crise financeira e económica. Apesar 

de se notar a diminuição do consumo, o futuro passa pelo aumento da qualidade, 

inovação e diferenciação. Assim, prevê-se que o futuro próximo passe pela 

modernização e reabilitação dos centros comerciais já em funcionamento. Os 

promotores terão de apostar na criação de pontos de interesse, pois a novidade é uma 

forma de atrair os consumidores atuais, que se caracterizam por estarem cada vez menos 

fidelizados e procurarem centros de melhor qualidade (Cushman & Wakefield, 2011)). 

 

2.2.2 Comportamento do Mercado de Retalho em Portugal e na Europa 

Temos assistido ao longo dos últimos anos a uma rápida expansão do mercado de 

retalho na Europa essencialmente porque se vivia uma fase de crescimento económico. 

Assistiu-se também à alteração dos hábitos de consumo e ao aparecimento de novos 

centros comerciais. 
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Mas o crescimento económico do passado deu lugar à crise financeira e económica que 

se vive atualmente em toda a Europa, que tem contribuído para a diminuição do 

consumo e para a dificuldade de financiamento nos mercados internacionais.  

Portugal, país caracterizado por uma economia frágil, um elevado grau de 

endividamento externo, baixo crescimento económico e elevado défice público sentiu a 

necessidade de pedir ajuda às instituições financeiras internacionais, tendo-se assinado o 

Memorando de Entendimento em Abril de 2011. 

As medidas de austeridade tiveram um impacto significativo na economia portuguesa. 

De acordo com dados do INE e do Banco de Portugal, o PIB em 2011 apresentou uma 

diminuição de 1,6%, sendo a perspetiva para 2012 de uma variação negativa de 3,3%, 

que deve atingir algo entre os 5,0% e 6,0% no final do ano. É esperado que a partir de 

2013 a economia portuguesa registe um ligeiro crescimento económico. Outra 

consequência visível das medidas do memorando reflete-se na taxa de desemprego, que 

em 2011 foi de 14%, sendo expectável que chegue aos 17% até ao final de 2012. 

No mercado imobiliário europeu verifica-se que as consequências mais diretas dizem 

respeito às maiores dificuldades de financiamento para promotores e investidores e ao 

condicionamento de planos de expansão. A quebra do consumo também afeta o sector 

imobiliário de retalho na Zona Euro. 

À semelhança do que acontece na Europa, também em Portugal se nota os efeitos da 

crise no sector de retalho. Os promotores, ocupantes e investidores assumem uma 

posição mais prudente. 

O presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), António 

Sampaio de Mattos, refere no Anuário dos Centros Comerciais de 2011 que: 
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“esta crise afeta obviamente o sector dos centros comerciais que, pese embora 

não esteja isolado das restantes atividades económicas, continua resistindo e 

regista níveis aceitáveis de tráfego e de vendas do comércio a retalho e 

serviços neles instalados”.  

De acordo com o estudo da Jones Lang LaSalle (2012), a situação económica que se 

verifica desde 2010 levou a que a decisão de investimento de alguns projetos fosse 

adiada, assistindo-se apenas ao desenvolvimento daqueles que apresentam uma 

segurança indiscutível. 

 

2.2.3 Centro Comercial como Investimento 

Na sequência do que foi referido no ponto anterior tem-se verificado nos últimos dois 

anos à desvalorização do ativo centro comercial.  

A Europa vive atualmente um clima de instabilidade associado à dificuldade de 

resolução da crise da dívida soberana, à falta de liquidez por parte dos investidores 

portugueses e à falta de confiança dos investidores internacionais. Esta situação aliada à 

deterioração das condições de acesso aos mercados de financiamento contribuem para a 

diminuição do investimento. 

Várias consultoras imobiliárias analisam periodicamente indicadores de mercado dos 

vários sectores do mercado imobiliário. Dois destes indicadores de mercado são a renda 

prime e a yield prime. De acordo com a CBRE, renda prime é o valor máximo de renda 

esperado num determinado período de tempo para um espaço de dimensão standard, de 

alta qualidade e situado na melhor localização. Por sua vez, considera-se yield prime a 

taxa de atualização mais reduzida que pode ser esperado num determinado período 
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temporal para a aquisição de um imóvel de construção recente, equipamento moderno e 

layout eficiente. O imóvel deverá estar situado numa localização privilegiada, 

totalmente arrendado e com rendas de mercado. No caso dos CC, considera-se dimensão 

standard 100 m2 e as localizações de referência são Lisboa e Porto. De seguida, mostra-

se um quadro comparativo dos indicadores de mercado de duas consultoras imobiliárias 

reconhecidas no mercado. 

 

Consultora Indicador 2009 2010 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 

 JLL  
Renda Prime 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 85,00 

Yield Prime * 6,75 6,75 7,50 7,50 7,50 7,75 

 CBRE  
Renda Prime 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Yield Prime* 7,00 7,00 7,50 7,50 7,75 7,75 
g 

* yield líquida 

Fonte: JLL e CBRE 

Tabela 1: Comparação dos indicadores renda prime e yield prime 

 

Através da análise da tabela 1 verificamos que nem sempre as consultoras apresentam 

valores semelhantes para os indicadores prime. 

 

2.3 Investimento Imobiliário 

Um investimento, segundo Dixit e Pindyck (1994), deve ser visto como uma aplicação 

de fundos escassos que tem como objetivo a obtenção de retornos futuros. Assim, a 

finalidade principal dos investidores é apostar em investimentos que tenham capacidade 

de lucro no futuro, minimizando as perdas.  

A tomada de decisão de investimento é essencialmente influenciada pela análise do 

desempenho financeiro do projeto, que deverá estudar a sua viabilidade. Dado que o 
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capital é um recurso escasso, dever-se-á arriscar se e só se os benefícios excederem o 

capital investido (Barros, 1999). 

Um conceito importante na análise, avaliação e decisão de um projeto de investimento é 

o valor temporal do dinheiro. Devemos ter em consideração que uma quantia de 

dinheiro hoje não vale o mesmo que essa mesma quantia valerá no futuro. O dinheiro 

que recebemos mais cedo é mais valioso do que o que poderemos receber mais tarde, 

dado que este poderá ser logo aplicado e gerar rendimento (Gallinelli, 2009). É 

determinante saber o valor presente dos fluxos originados pelas despesas e receitas do 

projeto que serão realizadas e/ou obtidas no futuro. 

Na avaliação imobiliária o conceito de investimento mantém-se. Tal como Carvalho 

(2010) faz referência, um proprietário tem o direito sobre a utilização do ativo 

imobiliário (capitalizado durante o período de propriedade), bem como ao valor final da 

revenda. 

O investimento imobiliário a retalho, no caso particular do centro comercial tem 

características bastante específicas porque as receitas dependem dos contratos de 

utilização / locação / arrendamento dos diferentes espaços que o compõem. Logo, é um 

tipo de investimento que obriga a um capital inicial elevado, em que o seu retorno é 

mais imprevisível e acontece no médio ou longo prazo. No investimento imobiliário 

puro as receitas são obtidas assim que a venda dos imóveis é efetivada. 

O imobiliário de retalho é único e caracteriza-se por ser complexo e tridimensional, 

dado que para além da relação entre proprietário e inquilino / utilizador do espaço 

comercial presente em qualquer projeto puramente imobiliário, existe uma terceira parte 

que são os consumidores. É fundamental criar uma relação ótima entre as três 
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componentes, pois só com a criação de pontos de interesse e de atração valorizados 

pelos consumidores se poderá tornar o projeto sustentável e garantir o pagamento das 

remunerações / rendas por parte dos lojistas (Carvalho, 2010). 

 

2.4 O Custo de Capital na Avaliação Imobiliária 

2.4.1 Conceito de Custo de Capital 

O conceito de custo de capital está associado ao retorno que determinado investimento 

deve proporcionar, sendo definido como a taxa de remuneração exigida pelos 

investidores. Tem em consideração o risco do negócio, incorporando quer a noção de 

rendibilidade quer a noção de risco (Ross et al., 2003). É assim um parâmetro 

determinante na avaliação financeira de um investimento imobiliário, dado que os 

fluxos de caixa previsionais são atualizados a uma taxa de custo de oportunidade do 

capital (Neves, Montezuma e Laia, 2010). 

Segundo Fernández (2007), o cálculo incorreto da estimativa da taxa de atualização é 

um dos erros mais cometidos pelos analistas nos processos de avaliação. Os restantes 

erros mais comuns apresentados por este autor são: erros na estimativa dos fluxos de 

caixa previsionais, erros no cálculo do valor residual, inconsistências e erros 

conceptuais, erros de interpretação do valor calculado, e, por fim, erros organizacionais. 

A fraca eficiência do mercado e as limitação de informação são duas das caraterísticas 

do mercado imobiliário que tornam difícil a determinação da taxa de custo de capital 

apropriada para a avaliação de um investimento imobiliário (Neves, Montezuma e Laia, 

2010). 
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Nesta fase é importante fazer a distinção entre yield imobiliária e custo de capital, dado 

que é comum que exista confusão entre estes dois conceitos. De uma forma simples, 

yield é uma taxa que resulta da divisão entre o rendimento anual do investimento e o 

valor ou preço de aquisição desse mesmo investimento (Laia, 2007), matematicamente 

expresso pela seguinte fórmula: 

�1�                    �� �  ��
	�
�

 

Em que:  

�� - Yield corrente 

�� – Rendimento do Investimento no ano i 

	�
� – Valor ou Preço de Aquisição do investimento no ano anterior 

 

Para obter a rendibilidade total ou yield total adiciona-se à yield corrente a rendibilidade 

que resulta da valorização do ativo (g) (Laia, 2007) que pode ser expressa pela seguinte 

equação matemática: 

�2�                    r� �  �� �  �� 

Em que: 

�� – Rendibilidade Total 

�� – Valorização do Ativo Imobiliário: 

�3�                    �� �  	� �  	�
�
	�
�

   

 

A yield, total ou corrente, é a rendibilidade produzida pelos investimentos imobiliários 

durante um determinado período. Enquanto que o custo de capital é a rendibilidade 
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requerida pelo investidor num investimento para um determinado nível de risco (Neves, 

Montezuma e Laia, 2010). Assim, a yield corresponderá ao custo de capital se 

representar a rendibilidade exigida pelo investidor (Laia, 2007). 

Laia (2007) realça que só se deverá fazer uma utilização direta da yield disponível no 

mercado como custo de capital se for possível verificar que as características do ativo 

imobiliário a avaliar são semelhantes às dos ativos imobiliários que estiveram na base 

da estimação da yield, quer quanto ao risco, localização, tamanho, idade, condições de 

arrendamento e condições de financiamento. 

Caso não se verifiquem estes pressupostos, Laia (2007) identificou duas situações 

possíveis de acontecer. A primeira considera que a divergência entre os ativos 

imobiliários da amostra e o que se pretende avaliar reside apenas no crescimento 

constante ou não crescimento dos rendimentos futuros, com idêntico risco. A segunda 

situação  alerta para a divergência profunda entre os ativos imobiliários da amostra e o 

que se pretende avaliar. 

Em cada uma das situações identificadas, a metodologia de cálculo do custo de capital 

deverá ser diferente. No primeiro caso, poder-se-á utilizar as yields de investimento 

através do Modelo de Gordon. Este modelo pressupõe o crescimento constante dos 

fluxos de caixa a uma taxa constante, conforme a seguinte expressão:  

�4�                    	� �  ���
� � �   

Em que: 

FC – Fluxo de Caixa 
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Sendo possível encontrar ativos imobiliários de idêntico risco recentemente 

transacionados no mercado e conhecendo-se o rendimento do primeiro ano e o padrão 

de evolução futura dos rendimentos (sem crescimento ou com crescimento constante), 

pode proceder-se à generalização da fórmula de avaliação de qualquer ativo imobiliário 

da seguinte forma:   

 �5�                    	�� �  ��
���� ���
 ���

   

Em que: 

	�� – Valor do imóvel a avaliar 

�� – Rendimento no ano 1 do imóvel a avaliar 

 � – Yield do mercado 

�� – Taxa média de crescimento do rendimento dos imóveis da amostra do mercado 

��� – Taxa média de crescimento do rendimento do imóvel a avaliar 

 

No segundo caso, em que os ativos imobiliários da amostra têm caraterísticas 

profundamente diferentes do ativo a avaliar, a metodologia a utilizar deverá ser a dos 

fluxos de caixa atualizados. O custo de capital deverá ser calculado de acordo com 

métodos financeiros adequados, como é o caso do Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 

O CAPM foi desenvolvido em meados dos anos 60 por William Sharpe, Jonh Lintner e 

Jack Treynor tendo por base conceitos introduzidos por Harry Markowitz (1952) sobre 

a formação de carteira de ações. Constitui o modelo de referência na teoria financeira 

para a determinação de remunerações de ações face ao seu nível de risco de mercado 

(Brealey, Mayers e Allen, 2006). Este modelo estabelece uma relação direta entre o 
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risco e a rendibilidade requerida pelo investidor (Ross et al., 2003), sendo esta a razão 

principal pela qual este modelo é largamente utilizado pelos analistas financeiros. 

Alguns autores têm sugerido a sua utilização na análise de investimentos e em particular 

nos investimentos imobiliários (Neves, Montezuma e Laia, 2010). 

De acordo com este modelo, o custo de capital próprio (ke) exigido pelo investidor 

corresponde à rendibilidade ou retorno que este espera de um investimento com 

determinado risco específico e é calculado através da seguinte fórmula (Helfert, 2001):  

�6�                    "# � �$ �  % ��� �  �$� 

Em que: 

"# – Custo de Capital Próprio 

�$ – Taxa de Juro Sem Risco 

% – Índice de Risco do Ativo 

�� – Rendibilidade do Mercado 

 

É importante referir que, de acordo com este modelo, o risco total decompõe-se em dois 

tipos de risco, o risco de mercado ou sistémico e o risco especifico ou não sistémico. O 

primeiro tipo de risco não pode ser eliminado e afeta toda a economia. Por exemplo: 

alteração de taxas de juro, ocorrência de uma crise económica ou política. Por outro 

lado, o risco especifico ou não sistémico pode ser minimizado pela diversificação, dado 

diz respeito exclusivamente à empresa ou ao projeto de investimento (Ross et al., 2003). 

São feitas algumas considerações sobre cada uma das variáveis deste modelo (Neves, 

Montezuma e Laia, 2010,  Neves, 2002 e Copeland, Koller e Murrin, 2000). A taxa de 

juro sem risco (rf) reflete a remuneração dos ativos isentos de risco. As práticas 
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financeiras consideram, de uma forma geral, as obrigações de tesouro (OT) como um 

indicador fiável que reflete a ausência de risco. Relativamente ao mercado relevante, a 

escolha pode recair sobre o mercado doméstico ou outro mercado que apresente maior 

liquidez. A maturidade deve corresponder ao prazo do projeto de investimento em 

análise. No caso particular do investimento imobiliário é normal utilizar-se as OT a 10 

anos. No que concerne à serie a utilizar, pode basear-se em observações históricas ou 

em observações correntes (observação do dia). 

O beta (β) corresponde ao risco do ativo. Existem vários modelos financeiros de 

estimação deste parâmetro. No entanto, em Portugal existe falta de informação 

sistemática relativamente ao valor dos ativos imobiliários e à rendibilidade dessas 

aplicações. Damodaran  (2012 a) apresenta estimativas geralmente aceites para o 

cálculo de betas por setor. 

O prémio de risco (rm – rf) é normalmente baseado em dados históricos e apresenta a 

diferença entre a média da taxa de retorno das ações no mercado e a média das taxas dos 

ativos sem risco num determinado período. Damodaran (2012 b) apresenta uma base 

comparativa dos prémios de risco geralmente aceites, por diversos países, calculados 

com base nas respetivas taxas de juros das obrigações de tesouro a longo prazo e nos 

indicadores de risco estabelecidos no rating da consultora Moody’s.  

 

2.4.2 Tipos de Custo de Capital 

Na avaliação de investimentos, o custo de oportunidade de capital é utilizado para 

atualizar os fluxos de caixa  futuros constituindo assim a taxa de atualização de diversos 

modelos. Contudo, podemos recorrer aos diversos tipos de custo de capital (Neves, 
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2002, Neves, Montezuma e Laia, 2010 e Ross et al., 2003), o custo do capital 

económico, o custo do capital próprio, o custo do capital alheio e o custo médio de 

capital. 

O custo de capital económico (ku) refere-se ao custo de capital sem dívida, é a 

remuneração exigida por investidores em investimentos totalmente financiados por 

capital próprio. O investidor requer apenas prémio para o risco do negócio dado que não 

existe risco financeiro. A fórmula de cálculo adaptada do CAPM é a seguinte: 

�7�                    "' � �$ �  %'��� �  �$� 

Em que: 

"' – Custo de Capital Económico 

�$ – Taxa de Juro Sem Risco 

%' – Índice de Risco do Ativo não Endividado 

�� – Rendibilidade do Mercado 

 

O custo de capital próprio (ke) é a remuneração exigida pelos investidores para fazer 

face ao risco do negócio e ao risco financeiro. Existem vários modelos para o cálculo 

deste tipo de custo de capital, dois deles já referidos no ponto anterior (método 

comparativo através do Modelo de Gordon e CAPM) e também modelos como o 

multifator e o modelo baseado na Arbitrage Pricing Theory (APT). 

Na análise de investimentos imobiliários, como custo de capital alheio (kd) deve 

utilizar-se a taxa média de juro dos empréstimos que financiam o investimento. Caso os 

financiamentos ainda não estejam negociados, os analistas podem usar informações do 

mercado financeiro ou utilizar como alternativa informação de investimentos 
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comparáveis e estimar o custo médio histórico do capital alheio. Esse custo médio do 

capital alheio apura-se da seguinte forma: 

�8�                    ") � *�
�+ 

Em que: 

*�– Custos Financeiros Líquidos de Proveitos 

�+– Capital Alheio de Financiamento (média anual) 

 

O custo médio de capital (km) pode ser calculado utilizando a fórmula do Weighted 

Average Cost of Capital (WACC): 

�9�                    "� � "# -  �.
�+ � �. �  ") -  �+

�+ � �. - �1 � /� 

Em que: 

"� – Custo Médio do Capital  

"# – Custo do Capital Próprio 

") – Custo de Capital Alheio 

�. – Capital Próprio 

�+ – Capital Alheio 

/ – Taxa de Imposto sobre os Lucros 

 

2.5 Métodos de Análise de Investimentos Imobiliários 

Neste ponto são apresentados os métodos de análise de investimentos imobiliários 

individuais mais relevantes e desenvolvido o método utilizado no estudo de caso. 
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De acordo com Neves, Montezuma e Laia (2010), são três os métodos mais importantes 

de análise de investimentos imobiliários individuais: o métodos expeditos de análise, o 

método dos fluxos de caixa descontados e o método das opções reais. 

O método de análise escolhido no estudo de caso desenvolvido no capítulo seguinte é o 

método dos cash flows descontados. Neste caso, o valor do investimento corresponde ao 

valor atual dos fluxos de caixa futuros, atualizados ao custo de capital que reflete o risco 

associado aos mesmos. 

Nesta metodologia o primeiro passo é definir qual será a perspetiva de análise de 

investimento imobiliário a seguir, dado que existem duas possíveis (Neves, Montezuma 

e Laia, 2010): a perspetiva do imóvel e a perspetiva do investidor. No primeiro caso o 

investimento é financiado a 100% por capital próprio e a análise é efetuada sobre os 

fluxos de caixa totais antes de impostos. Esta análise pode ser realizada com preços 

constantes ou preços correntes. Na perspetiva do investidor inclui-se a componente do 

financiamento e dos impostos sobre o rendimento, sendo a análise efetuada a preços 

correntes. 

Os mesmos autores fazem referência a um aspeto muito importante na análise de 

investimentos: a consistência e coerência do custo de capital utilizado com o tipo cash  

flows futuros. No que respeita aos preços, deve ser utilizada uma taxa de atualização 

real se os fluxos de caixa estão a preços constantes. Dever-se-á utilizar uma taxa de 
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atualização que inclua a inflação (taxa nominal) se os fluxos de caixa previsionais estão 

a preços correntes1. No que concerne ao financiamento, na ótica do imóvel deve  

utilizar-se como taxa de atualização o custo de capital sem endividamento, dado que 

neste caso os fluxos de caixa a considerar são antes de financiamento. Na ótica do 

investidor, o custo de capital a usar deverá ser o custo médio do capital ou o valor atual 

líquido ajustado (VALA), pois os cash flows são após impostos e incluem as decisões 

de investimento. 

No anexo I podemos encontrar um esquema definido por Neves (2002) que relaciona o 

modelo dos fluxos de caixa atualizados com os vários tipos de custo de capital. 

No estudo de caso apresentado no próximo capítulo, foi escolhida a perspetiva do 

imóvel na análise dos investimentos, daí se apresentar no anexo II a demonstração de 

fluxos de caixa previsionais adequada a esta perspetiva, que será adaptada a cada um 

dos projetos de investimento analisados. 

Na construção da demonstração dos fluxos de caixa deve-se começar por definir o 

horizonte temporal de análise. No caso particular dos CC, este horizonte temporal deve 

ter em consideração a duração e a estabilização dos contratos de cedência de utilização e 

uso de espaço comercial, bem como o prazo do financiamento do investimento, no caso 

                                                 

1 Princípio geral de equivalência das taxas 

  Fórmula de Fisher:  �1 � �0� � �1 �  �1� - �1 � 2� 

  Em que:   �0 - Taxa de atualização nominal 

     �1 - Taxa de atualização real 

         2- Taxa de inflação 
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de existir. Contudo, verifica-se que neste setor este período é normalmente longo, 

optando-se por um horizonte temporal de dez anos no máximo (Neves, Montezuma e 

Laia, 2010).  

Para a construção desta demonstração dos fluxos de caixa previsionais existem vários 

conceitos relevantes (Carvalho, 2010 e Neves, Montezuma e Laia, 2010). A 

remuneração fixa ou mínima é quantia paga pelo lojista por cada metro quadrado 

alugado. A remuneração variável diz respeito a um valor pago para além da 

remuneração mínima. Corresponde a uma percentagem das vendas brutas (sem IVA) 

paga pelo lojista ao promotor. As despesas das áreas comuns são despesas de 

manutenção, reparação, segurança, limpeza, entre outros que os lojistas reembolsam ao 

promotor. A taxa de ocupação corresponde ao valor percentual de lojas alugadas. Fit-

Out é a contribuição para obras que o promotor disponibiliza ao lojista por forma a 

tornar o contrato mais atraente. Normalmente estes valores são atribuídos às lojas 

âncoras. Os direitos de ingresso são os valores pagos pelos lojistas para entrarem no 

centro comercial. A rubrica de outros rendimentos corresponde a receitas para além das 

remunerações pela cedência de utilização e uso da loja, como, por exemplo, receitas 

provenientes do parque de estacionamento. As despesas operacionais totais 

compreendem uma parte fixa e outra variável para fazer face às despesas correntes do 

CC. Como despesas fixas podemos considerar despesas de gestão geral, Imposto sobre 

Imóveis (IMI), taxa de esgoto, seguros e despesas de conservação e reparação. Por seu 

turno, as despesas variáveis dependem da taxa de ocupação do centro e correspondem às 

despesas comuns reembolsadas pelo lojista ao promotor. Os investimentos de 

substituição e manutenção (ISM) correspondem a investimentos de melhoria do CC 

para aumentar a sua qualidade e o tornar competitivo. Podem considerar-se nesta 
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rubrica, por exemplo, substituição de elevadores e escadas rolantes, substituição de 

telhados e canalizações, grandes pinturas, substituição dos sistemas de controlo de 

climatização (AVAC). 

Dado que os investimentos imobiliários são de longo prazo, é determinante o cálculo do 

valor residual na análise do investimento. Este consiste no fluxo de caixa a considerar 

no ano residual e podem ser utilizados diversos métodos para o sua estimativa. Contudo, 

o método mais usual é o modelo da perpetuidade com taxas de crescimento constante, 

de acordo com a seguinte expressão (Neves, 2002): 

�10�                    	�4 � ��5674��
" � �  

 

Em que: 

	�4 – Valor Residual no período T, correspondente ao final do período explícito de 

fluxos de caixa 

��5674�� – Fluxo de Caixa Operacional antes de imposto no período T+1 

" – Custo de Capital previsível para o período após o ano T até ao infinito 

�  – Taxa de Crescimento dos Fluxos de Caixa a partir do ano T 

 

2.6 Técnicas Financeiras de Avaliação de Investimentos pelo Método dos Fluxos 

de Caixa Atualizados 

A análise de investimento pelo Método dos Fluxos de Caixa Descontados tem por base 

a premissa de que o valor do investimento está estritamente relacionado com os fluxos 

de caixa por este gerados. Este método tem como principais técnicas financeiras o Valor 
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Atual Líquido (VAL), a Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) e o Período de 

Recuperação do Investimento (PRI) ou Payback Period. 

O objetivo principal da análise de viabilidade através do VAL é conhecer o valor atual 

dos cash flows do projeto. Neste critério, os cash flows são todos reportados a um 

determinado momento temporal, normalmente o momento do investimento. Uma das 

determinantes desta métrica é a taxa de atualização ou o custo de oportunidade de 

capital. A determinação deste indicador inclui na análise o fator risco.  

O VAL calcula-se utilizando a seguinte fórmula: 

�11�                    VAL �  � ; <�
�1 � r�= � 

>

=?�
 ; ���

�1 � r�= �  VR
�1 � r�>

>

=?�
   

 

Em que: 

<� � Investimento no período i 

��� � Cash Flow de exploração no período i 

	� � Valor Residual 

� � Taxa de Atualização  

 

Segundo este critério, um projeto de investimento é aceite quando o VAL for igual ou  

superior a zero. Nestas circunstâncias, o investimento consegue gerar fundos para cobrir 

o investimento na sua totalidade e para a sua remuneração anual, à taxa previamente 

definida. No caso de ser superior a zero, consegue criar valor ao capital investido, no 

valor correspondente ao VAL. Os projetos são rejeitados quando o VAL é inferior a 

zero, pois significa que não tem capacidade de efetuar o retorno do capital investido à 
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taxa de remuneração exigida. É importante referir que o VAL varia na razão inversa da 

variação da taxa de atualização (Barros, 1994). 

O VAL é reconhecido por Brealey, Mayers e Allen (2006) e Damodaran (2001) como 

superior aos restantes critérios. Uma das razões é o facto de ser um critério que leva em 

linha de conta o valor temporal do dinheiro. Outra razão é o facto do seu cálculo ser 

efetuado a partir dos cash flows previsionais, não sendo por isso influenciado por 

valores contabilísticos, pela opinião do gestor, ou mesmo pela rendibilidade atual da 

empresa. Outro motivo, é por incluir a noção de risco na definição do custo de capital. 

Por fim, a outra razão apontada tem a ver com o principio da aditividade do valor, ou 

seja, dado que estamos a trabalhar com valores presentes, podemos adicioná-los.   

Contudo, a análise de investimento através do VAL apresenta algumas desvantagens. 

Para o cálculo desta métrica necessitamos de definir previamente a taxa de atualização e 

considera que os cash flows  são conhecidos e por isso não sofrem alterações ao longo 

do tempo. A análise através do VAL torna incomparável projetos com vidas úteis 

diferentes. O facto do VAL ser uma medida absoluta significa que não fornece 

informação sobre a rendibilidade do projeto por unidade de rendimento. Esta debilidade 

é colmatada pela TIR, que consiste na taxa de atualização que torna o VAL nulo, logo é 

considerada a taxa mais elevada que o projeto poderá proporcionar aos investidores.  

Este indicador é calculado resolvendo a equação que se segue: 

�12�                   0 �  � ; <�
�1 � TIR�= � 

>

=?�
 ; ���

�1 � TIR�= �  VR
�1 � TIR�>

>

=?�
 

 

A TIR representa a taxa de rendibilidade do projeto de investimento (Neves, 

Montezuma e Laia, 2010). 
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Neste critério a regra de decisão será aceitar os projetos em que a TIR seja igual ou 

superior ao custo de oportunidade de capital.  

Os dois critérios apresentados estão fortemente ligados, embora apresentem resultados 

de leitura diferentes. O VAL avalia a rendibilidade em termos absolutos, enquanto que a 

TIR avalia a rendibilidade em termos relativos. O VAL e a TIR conduzem à mesma 

decisão de investimentos individuais. Contudo, o mesmo pode não suceder na seleção 

de investimentos alternativos (Neves, Montezuma e Laia, 2010). 

Outro critério usado é o Índice de Rendibilidade (IR), também designado por Retorn of 

Investment (ROI). Esta é uma medida de rendibilidade efetiva do projeto, pois indica o 

número de unidades de receita líquida geradas pelo projeto por cada unidade de capital 

investido à taxa de custo de oportunidade de capital (Brealey, Mayers e Allen, 2006). 

O IR obtém-se utilizando a seguinte fórmula: 

�13�                   <� ��5<� �  
∑ ���

�1 � ���
0�?�

∑ I�
�1 � ���0�?�

 

Desta forma, dever-se-á aceitar os projetos de investimento em que o IR é superior ou 

igual a um, pois nesse caso o VAL é positivo. 

Podemos utilizar o ROI como critério para estabelecer hierarquias entre investimentos 

independentes. É selecionado em primeiro lugar o projeto de investimento que tiver 

maior ROI. 

O Payback Period (PRI) de um projeto representa o número de anos que são necessários 

para recuperar o valor de capital inicial investido, ou seja: 
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�14�                   PRI � T quando  ; ��K � 
L

L?>
�
 ; <K

M

=?�
 

O PRI é um critério bastante criticado principalmente pelo facto de apenas considerar os 

cash flows até ao momento em que é recuperado o investimento inicial, ignorando todos 

os fluxos posteriores.  

Para Barros (1999), o VAL, a TIR e o Payback Atualizado são os critérios de excelência 

da avaliação de projetos. 

No anexo III podemos encontrar um quadro comparativo entre as diversas técnicas 

financeiras analisadas definido por Neves, Montezuma e Laia, 2010. Uma das hipóteses 

apresentadas é da análise de projetos com vidas úteis diferentes. Neste caso, ao invés da 

utilização do VAL dever-se-á usar o Valor Anual Equivalente (VAE). Este indicador 

pressupõe a existência de reinvestimento do valor gerado pelo investimento com vida 

útil inferior, replicando-o até se tornar comparável ao projeto de investimento com 

maior vida útil. Com este método, os fluxos de caixa que ocorrem durante um período 

são convertidos numa anualidade equivalente (uniforme). A decisão de investimento 

recai sobre o projeto de investimento que apresenta maior VAE. Pode calcular-se 

através da seguinte expressão: 

�15�                   VAE � VAL - �1 � r�O - r
�1 � r�O �  1              

 

2.7 Análise de Risco 

Na análise da viabilidade económica de um projeto de investimento os valores 

estimados são sempre previsionais. Pode dizer-se que o risco decorre da incerteza, isto 
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é, da possibilidade dos valores reais serem diferentes dos estimados. Assim, é normal 

recorrer-se a técnicas de análise de risco, tais como: análise de sensibilidade, análise do 

ponto crítico do VAL, análise de cenários, árvore de decisão e simulação de Monte 

Carlo (Neves, 2002). 

A análise de cenários permite avaliar o impacto no VAL gerado por uma variação 

conjunta de determinadas variáveis. Devem ser definidos pelo menos dois cenários 

(otimista e pessimista). A análise de sensibilidade permite determinar o impacto no 

VAL de uma alteração numa ou em duas variáveis.  
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3. ESTUDO DE CASO 

3.1 Introdução 

O presente capítulo tem como objetivo o estudo de duas hipóteses de investimento 

imobiliário em centros comerciais: construção ou aquisição. Também contempla a 

hipótese de não investimento. 

 

3.2 Apresentação e Enquadramento dos Projetos de Investimento 

3.2.1 Estudo de Mercado 

A escolha da localização é um dos fatores críticos para o sucesso de um centro 

comercial, sendo essencial para minimizar o risco e maximizar a rentabilidade, tornando 

o investimento económica e financeiramente viável. 

No presente estudo de caso foi escolhida a cidade de Leiria para o desenvolvimento dos 

dois projetos de investimento em análise, mais precisamente o centro da cidade, junto 

ao rio Lis.  

 Leiria está situada na zona centro de Portugal continental entre as duas principais 

cidades portuguesas, Lisboa e Porto, sendo a capital de distrito de Leiria. É sede de um 

concelho com 564,66 km2 de área e 126.879 habitantes (2011), subdividido em 29 

freguesias. A população total no distrito é de 470.895 habitantes (2011).  
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De acordo com dados da Marktest2, podemos afirmar que a população da região de 

Leiria se situa preferencialmente nos distritos de Leiria, Alcobaça e Pombal, áreas de 

influência da localização escolhida. 

Outro fator demográfico importante na decisão da escolha da localização de um 

shopping é a distribuição da população por classes sociais. Analisando o público alvo 

dos centros comerciais podemos dizer que a população de classe baixa constitui o 

público que apenas visita o centro. Este tipo de público encara o CC como um local de 

passeio e lazer. Concluímos assim, que o público alvo dos CC é a classe média, média 

alta e alta, pois são estes que são os verdadeiros consumidores, aqueles que compram 

efetivamente. Passamos então a analisar a estratificação social dos consumidores de 

Leiria.   

No caso de Leiria, a classe alta / média alta e média concentra-se nos concelhos de 

Caldas da Rainha, Leiria e Marinha Grande. 

Outro indicador importante é a análise da distribuição dos estabelecimentos comerciais 

retalhistas e grossistas na região de Leiria. Os concelhos com maior número de 

estabelecimentos retalhistas e grossistas são: Leiria, Alcobaça e Marinha Grande. 

De seguida, apresenta-se a análise swot efetuada sobre a localização escolhida, pois é 

uma ferramenta de fácil leitura onde se apresenta de forma resumida os pontos chave 

sobre a análise interna (pontos fortes e fracos) e externa (oportunidades e ameaças). 

                                                 

2 Marktest - Sales Index 2012 
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Figura 1: Análise Swot de Leiria 

No estudo de mercado é essencial a análise de benchmarking, ou seja, a análise da 

oferta já existente no mesmo território. Na zona circundante da localização escolhida 

existem três shoppings: Leiriashopping (+/- 5 km’s), Vivaci Caldas da Rainha (+/- 57 

km’s) e Arena Shopping (+/- 97 km’s). 

Nos quadros do anexo IV apresenta-se a comparação entre os três CC atrás referidos 

com o Centro Comercial Liz (projeto de construção).  

Apesar da oferta já existente em Leiria, consideramos que a região ainda tem 

capacidade para receber outro centro comercial, em condições normais da economia 

nacional. 
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3.2.2 Apresentação dos Projetos de Investimento 

O caso em estudo prende-se com a análise individual e comparativa da viabilidade 

financeira de dois projetos de investimento em centro comercial: construção de raiz 

(projeto 1), aquisição de um CC em funcionamento (projeto 2), ou o não investimento. 

A análise é efetuada com referência a Setembro de 2012. 

Optou-se pelo centro comercial em detrimento de outro formato de retalho visto que 

continua a ser o formato de eleição, apesar de já se verificar um crescente interesse no 

comércio de rua e nos factory outlet centres. 

No que concerne à hipótese de construção do CC é importante começar por apresentar o 

tenant mix escolhido. Segundo Carvalho (2010), tenant mix compreende a combinação 

única de diversas lojas que potenciem a atração dos consumidores e têm como objetivo 

tornar o CC bem sucedido. 

No local escolhido para implementação do CC o tenant mix tem de atender às lacunas 

da oferta comercial que se verificam no centro / coração da cidade de Leiria. Por isso, a 

definição do tenant mix baseou-se na oferta existente nas proximidades do CC. Leiria, 

por exemplo, não tem capacidade para ter três lojas da insígnia Zara e como já existe 

uma no Leiria Shopping e uma no centro da cidade, não faz sentido colocar uma outra 

neste novo CC, pois a marca jamais aceitaria “canabalizar” as vendas e a rentabilidade 

dos outros dois postos de venda já existentes na cidade de Leiria. 

Relativamente ao segundo projeto de investimento que consiste na aquisição de um 

centro comercial em funcionamento é de referir que, aquando do research que deu 

origem à análise, verificou-se a existência de um CC de pequena dimensão que poderia 
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estar no mercado para aquisição. Todavia, para haver coerência na análise, neste 

trabalho são analisados dois CC de área bruta locável (ABL) semelhante. 

O tenant mix escolhido para cada uma das hipóteses de investimento é o que consta na 

tabela 2. 

Atividade 
Projeto de Construção Projeto de Aquisição 

Nº Lojas Nº Loja 
Âncora Área (m²) Nº Lojas Nº Loja 

Âncora Área (m²) 

Hipermercado 1 1 3.534 1 1 3.534 

Lazer, Cultura, Música e Tempos Livres 3 1 1.065 3 1 1.065 

Mobiliário, Decoração, Artigos Lar e Jardim 4   513 4   513 

Moda e Acessórios 48 3 10.355 47 4 10.161 

Ourivesaria, Joalharia e Relojoaria 2   128 2   128 

Papelarias, Livrarias e Tabacarias 2   188 2   188 

Perfumaria e Cosmética 2   150 2   150 

Restauração 15 3 1.125 13 3 955 

Serviços 13 4 2.830 11 3 2.216 

Telecomunicações e Informática 4   160 4   160 

TOTAL  94 12 20.048 89 12 19.070 
 

Tabela 2: Tenant Mix dos projetos de investimento 

Para a primeira hipótese de investimento o CC a construir é classificado como 

tradicional e de média dimensão, dado que a sua área bruta locável (ABL) está situada 

no intervalo entre 20.000 e 39.999 m2. Para o segundo projeto de investimento, o CC a 

adquirir é classificado como tradicional e de pequena dimensão, pois tem menos de 

20.000 de ABL. 

 

3.3 Análise dos Projetos de Investimento 

O estudo da avaliação financeira do projeto é essencial para a tomada de decisão de 

investimento. É através desta análise que o investidor verifica e conclui sobre a 

viabilidade e rentabilidade do projeto. 
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3.3.1 Custo do Capital 

A definição do custo do capital é uma das tarefas mais complexas na análise de 

investimentos. O clima de instabilidade que caracteriza o panorama nacional, resultado 

da crise económico-financeira que atravessamos, afeta a liquidez e dificulta o acesso ao 

financiamento bancário por parte dos investidores. Assim, no presente estudo de caso, 

optou-se pela utilização do custo de capital próprio (ke) como taxa de atualização dos 

fluxos de caixa dos investimentos. Pois considera-se que os projetos em análise são 

financiados a 100% por capital próprio, dada a atual dificuldade de obtenção de crédito. 

No anexo V apresenta-se o resumo dos parâmetros utilizados para a definição do custo 

de capital.  

Como taxa de juro sem risco escolheu-se como referência as obrigações do tesouro 

alemão a 10 anos, pela sua indiscutível liquidez. Quanto à serie optou-se pela 

observação corrente, neste caso, observação do dia 14 de Setembro de 2012. 

O prémio de risco país foi calculado de acordo com a sugestão de Damodaran (2012 b) 

em que: 

�15�         PR País ajustado � Spread Incumprimento - Z Volatilidade Merc Capitais
Volatilidade Merc Obrigaçõesc 

O spread de incumprimento considerado corresponde ao valor que o autor atribui para 

os países com rating Ba33, como é o caso de Portugal. Para o cálculo da volatilidade 

histórica do mercado de capitais foi utilizado o cálculo do desvio-padrão sobre o índice 

                                                 

3 De acordo com a agência de rating Moody’s 
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PSI 20. Por seu turno, para a volatilidade histórica do mercado de obrigações foi usado 

o cálculo do desvio-padrão das OT’s portuguesas a 10 anos. Para obtenção do prémio de 

risco total, deve adicionar-se o prémio de risco para o mercado maduro, estimado por 

Damodaran no valor de 6%4. 

Dada a dificuldade de obtenção de informação financeira referente ao setor imobiliário, 

considerou-se que o beta apresentado por Damodaran para este setor é uma boa 

estimativa para o setor imobiliária em Portugal. 

Pela utilização da equação (6) chega-se ao custo de capital próprio (real) de 11,92%. 

Comparando as duas hipóteses de investimento em causa, construção ou aquisição de 

CC, considerou-se que a primeira opção deveria ter um custo de capital superior por ter 

mais riscos associados, como é o caso do risco de construção e uma possível 

derrapagem dos custos previstos. Desta forma, ao custo de capital já apresentado, 

adicionou-se um prémio de risco do investimento de 25 pontos base. 

  Projeto Construção Projeto Aquisição 
Custo Capital (real) 12,17% 11,92% 
Custo Capital (nominal) 14,42% 14,16% 

 

     Tabela 3: Custo de capital dos projetos em análise 

A taxa de atualização utilizada no estudo de caso será a nominal uma vez que os fluxos 

de caixa previsionais estão a preços correntes. 

 

                                                 

4 Obtido procurando o prémio implícito S&P 500. 
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3.3.2 Análise dos Projetos de Investimento pelo Método dos Fluxos de Caixa 

Descontados 

A análise das hipóteses de investimento aqui consideradas baseia-se em valores reais 

praticados atualmente no mercado. 

A elaboração dos mapas de fluxos de caixa descontados considera as características 

especificas de cada projeto. No projeto 1 são equacionadas todas as despesas referentes 

à fase preliminar do projeto, bem como os custos da construção do CC propriamente dito, 

tais como a aquisição do terreno, obras, projetos, licenças e fiscalização (ver anexo VI). 

Também está incluída a atribuição de fit-outs às lojas âncora (ver anexo VII). 

No que concerne ao projeto 2, levou-se em consideração não só o valor de aquisição do 

CC5, como também o investimento de substituição e manutenção (ISM) das partes 

comuns, uma vez que todos os investimentos do centro são responsabilidade do 

proprietário e suportados por este. O mapa de fluxos de caixa abrange os custos 

associados ao projeto de due diligence, elemento fundamental num processo de 

aquisição. 

Para ambos os projetos são consideradas despesas operacionais fixas e variáveis, sendo 

que as fixas correspondem a 8% das rendas efetivas brutas. As despesas operacionais 

                                                 

5 Numa perspetiva financeira o ativo imobiliário depende do cash flow gerado. Assim, o valor de 

aquisição do CC do projeto 2 foi calculado utilizando a seguinte expressão: 	�
�? d�
e�

 

A taxa de crescimento da valorização do imóvel é nula, uma vez que se pressupõe que esta taxa é 

constante e se anula com o valor da depreciação do imóvel (Neves, Montezuma e Laia, 2010). 
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variáveis, imputadas à gestão corrente das partes comuns do centro, são 

responsabilidade do proprietário. No entanto, são mensalmente refaturados aos lojistas 

com base num orçamento de encargos comuns efetuado anualmente. 

Na projeção das receitas é considerada uma componente de descontos sobre as 

remunerações fixas6.  A atribuição de descontos é uma forma de o promotor atrair e/ou 

manter os lojistas e evitar que a taxa de ocupação do centro diminua. No projeto 1 

pressupõe-se a atribuição de descontos nos três primeiros anos após a abertura do 

centro. No projeto 2, visto que o centro já se encontra em funcionamento, opta-se pela 

renegociação dos contratos de cedência de espaço já existentes7, fixando o desconto em 

20% durante três anos após a aquisição (ver anexo VIII).  Outra componente importante 

é a taxa de ocupação que influencia diretamente o valor de receita efetiva. Optou-se por 

ser mais prudente na definição desta variável face à situação atual da economia 

portuguesa (ver anexo IX).  

Não foi considerada a componente de remuneração variável (em função da faturação) 

uma vez que, face a projeção de vendas efetuada, esta teria uma pequena expressão. 

Nas hipóteses de investimento em estudo não está imputado qualquer valor de direitos de 

ingresso por ter caído em desuso. O mapa dos cash flows foi elaborado a preços 

correntes, dado que inclui a influência da inflação (ver anexos X e XI). 

                                                 

6 As remunerações fixas estão de acordo com os valores médios praticados no mercado. 

7 Considerou-se que os contratos de cedência de espaço existentes têm todos uma duração de 20 anos, 

pelo que nenhum termina durante os anos da projeção. 
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O atual clima de instabilidade que caracteriza o panorama nacional afeta a liquidez e 

dificulta o acesso ao financiamento bancário por parte dos investidores nacionais. Desta 

forma, considera-se que ambos os projetos não têm financiamento externo, sendo 

financiados a 100% por capital próprio. 

 

3.3.3 Técnicas Financeiras de Análise dos Projetos de Investimento 

Para a análise financeira individual de cada projeto foram utilizados três indicadores: 

TIR, VAL e Payback. Tal como foi referido no ponto 2.6, estes são os critérios 

privilegiados  na análise de projetos de investimento. 

Indicador  Projeto de Construção Projeto de Aquisição 
TIR 9,39% 12,76% 
VAL -6.142.796,48 -1.642.540,97 
Pay Back 133 meses 109 meses 

 

Tabela 4: Indicadores de avaliação dos projetos de investimento 

 

Nenhum dos projetos em estudo apresenta valores atrativos. Ambos apresentam VAL 

negativo, o que sugere que os investimentos não são rentáveis, ou seja, os projetos não 

têm capacidade para gerar fundos suficientes8 pelo que devem ser rejeitados. A análise 

da TIR permite tirar as mesmas conclusões. Nas duas hipóteses de investimento a TIR 

situa-se abaixo da taxa de custo de capital de cada projeto. 

                                                 

8 Atualizados à taxa de custo de capital definida 
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Dado que os projetos de investimento têm vidas uteis diferentes, só é possível a sua 

comparação através da análise do VAE. A tabela seguinte apresenta o seu valor para 

cada hipótese em análise. 

Indicador Projeto de Construção Projeto de Aquisição 
VALE -93.715 -316.891 

 

Tabela 5: VAE dos projetos de investimento 

 

O critério de seleção é semelhante ao do VAL. Assim, deve recusar-se os dois projetos 

uma vez que ambos apresentam VAE negativos.  

 

3.3.4 Análise de Rendibilidade dos Projetos de Investimento 

O Índice de Rendibilidade foi o indicador utilizado para analisar individualmente os 

projetos no que diz respeito à sua rendibilidade. 

Indicador Projeto de Construção Projeto de Aquisição 

IR -0,24 -0,07 
 

Tabela 6: Índice de Rendibilidade dos projetos de investimento 

 

Pela análise da tabela 6 acima verificamos que o IR é nas duas situações inferior à 

unidade, o que corrobora as conclusões já retiradas. 
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3.3.5 Análise do Risco dos Projetos de Investimento 

A avaliação do risco dos projetos de investimento em estudo é feita através da análise 

de sensibilidade e de cenários. As variáveis de análise escolhidas são: o custo de capital, 

a taxa de inflação, as despesas operacionais fixas. No caso da análise de cenários, 

considera-se adicionalmente a taxa de ocupação. 

A análise de sensibilidade consiste em verificar o efeito de cada uma das variáveis, 

ceteris paribus, escolhidas no valor dos indicadores TIR e VAL. 

Indicador Custo Capital 
 17%   Custo Capital  

11%   Taxa Inflação  
3%   

Desp Oper 
Fixas 
10% 

  
Desp Oper 

Fixas  
5% 

Projeto 
Construção 

TIR 7,79%   12,36%   11,05%   9,05%   9,89% 

VAL -9.397.327   2.211.382   -4.333.990   -6.512.061   -5.588.900 
  

Projeto 
Aquisição 

TIR 14,25%   11,19%   14,82%   12,39%   13,30% 

VAL -2.375.636   333.835   822.716   -2.058.149   1.019.129 

 

Tabela 7: Análise de sensibilidade dos projetos de investimento 

 

Como se observa na tabela 7, verifica-se que o aumento do custo de capital para 17% 

em ambos os projetos origina uma diminuição dos indicadores de avaliação. Se esta 

taxa diminuir para 11%, existe uma alteração na decisão de investimento, uma vez que 

ambos passam a ter VAL positivo e TIR superior ao custo de capital.  

Se a taxa de inflação aumentar para 3%, verifica-se que o projeto de aquisição passa a 

ser atrativo, mas o projeto de construção continua a ser rejeitado, porque o seu VAL 

continua negativo. 

 Se as despesas operacionais fixas forem agravadas em 2%, os indicadores de decisão 

pioram reforçando a decisão de rejeitar ambos os projetos. Contudo, se esta variável 
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diminuir para 5% das rendas efetivas brutas, a decisão quanto ao projeto de aquisição 

altera-se passando o mesmo a ser aceite. Embora o projeto de construção continue a ser 

rejeitado. 

Aa análise de cenários tem como objetivo analisar o comportamento dos indicadores de 

avaliação face à alteração em simultâneo de várias variáveis. 

    Projeto Construção Projeto Aquisição 

Sumário do cenário             

    Valores atuais: Pessimista Otimista Valores atuais: Pessimista Otimista 

Células variáveis:             

(1) Taxa Ocupação 75,00% 100,00% 75,00% 100,00% 

  Custo de Capital 14,42% 17,25% 11,25% 14,16% 17,00% 11,00% 

  Taxa de Inflação 2,00% 2,00% 3,00% 2,00% 2,00% 3,00% 

  Desp Operac Fixas 8,00% 10,00% 5,00% 8,00% 10,00% 5,00% 

Células de resultado:             

(2) TIR  9,39% 3,27% 19,82% 12,76% 7,43% 14,90% 

  VAL -6.142.796 -12.718.143 16.871.222 -1.642.541 -7.561.377 7.544.660 

 

Tabela 8: Análise de cenários dos projetos de investimento 

 

Pelos dados observados na tabela 8, verificamos que em ambos os projetos de 

investimento o cenário pessimista definido contribui para a deterioração dos indicadores 

de avaliação. Com o cenário otimista as duas hipóteses de investimento são aceitáveis, 

uma vez que apresentam VAL positivos e TIR superior ao custo de capital de cada 

projeto. 
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4. CONCLUSÕES 

4.1 Introdução 

O setor imobiliário de centros comerciais português é um dos mais evoluídos e com maior 

qualidade a nível europeu. Esta situação, aliada ao elevado número que superfícies 

comerciais e ao atual panorama económico-financeiro de Portugal, leva  à necessidade de 

adaptação do setor à nova realidade. O mercado tornou-se ainda mais exigente para 

promotores e investidores. 

 

4.2 Considerações Finais 

Pela análise efetuada, concluímos que no momento atual da economia portuguesa 

nenhum dos projetos analisados é viável. A diminuição do consumo e, 

consequentemente, das vendas juntamente com a diminuição das remunerações e com a 

dificuldade de acesso a financiamento mudaram as regras do jogo e aumentaram 

consideravelmente o risco do investidor, que é um dos pilares base da decisão de 

investimento. 

O risco país é neste momento uma realidade inibidora de um investimento deste porte 

na economia portuguesa, situação que poderá demorar algo como cinco anos a alterar-

se. Só após este período de crise, é que poderá haver condições de mercado que alterem 

as decisões agora tomadas, optando-se por investir na construção ou aquisição de um 

CC. Muito ainda vai acontecer no atual mercado de retalho antes de se voltar a 

equacionar o desenvolvimento de novos investimentos na economia portuguesa. As 

várias grandes superfícies e CC terão certamente que se requalificar e muitos 

provavelmente encerrarão portas criando oportunidades de investimento. As tendências 
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atuais e do futuro próximo passam pela revitalização, remodelação e ampliação dos 

empreendimentos que já existentes.  

 

4.3 Limitações 

A maior dificuldade na elaboração deste trabalho está relacionada com a definição do 

custo de capital. Constata-se que existe falta de dados em Portugal para uma estimativa 

do custo de capital do setor imobiliário de retalho dos centros comerciais. Contudo, esta 

situação foi ultrapassada uma vez que foi utilizada informação geralmente aceite para o 

tipo de análise desenvolvida neste trabalho. 

 

4.4 Sugestão para um Trabalho Futuro 

Os projetos de investimentos alvo de estudo foram avaliados de acordo com a 

metodologia tradicional de avaliação de investimentos. Uma alternativa a esta 

abordagem seria o recurso à Teoria de Opções Reais. Alguns autores referem que a 

utilização desta abordagem permite uma avaliação mais flexível, precisa e rigorosa, 

essencial nos dias de hoje, já que vivemos numa economia global em que tudo acontece 

a grande velocidade e num clima de incerteza.  

Contudo, verifica-se que no mercado a metodologia mais usada continua a ser a 

tradicional, daí ter sido esta a utilizada neste trabalho.  
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ANEXOS 

Anexo I – Esquematização dos submodelos do Método dos Fluxos de Caixa 

 

Fonte: Neves 2002 

 

Anexo II - Demonstração de fluxos de caixa – Ótica do Imóvel – Imóvel de Rendimento 

 

Rúbricas 
Ano Base Anos Ano Residual 

0 1 2 … N N+1 

Renda unitária média de mercado (RUM)             
Área total (AT)             
Renda potencial bruta (RPB)             
Taxa de desocupação (TD)             
Área arrendada (AA)             
Rendas efetivas brutas (RFB)             
Outros rendimentos (OR)             
Reembolso de despesas operacionais (RDO)             

Rendimento efetivo bruto total (REBT)             

Despesas operacionais totais (DOT)             
     Despesas operacionais fixas (DOF)             

     Despesas operacionais variáveis (DOV)             

Rendimento operacional liquido ai (ROLai)             

Investimentos de Substituição e Manutenção (ISM)             

Fluxo de caixa operaional do imóvel ai (FCOIai)             

Valor residual (VRai)             

Investimento Imobiliário Inicial (III)             

Fluxos de caixa total do imóvel ai (FCTIai)             
 
 
Fonte: : Neves, Montezuma e Laia (2010) 
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Anexo III – Comparação entre os Métodos de Avaliação Financeira 

Características VAL IR TIR 

Atende a todos os fluxos de caixa Sim Sim Sim 

Atende ao valor temporal do dinheiro Sim Sim Sim 

Mais facilmente comparável com a taxa de juro Não Não Sim 

Adequado para projetos de diferentes dimensões Sim Sim Não 

Adequado para projetos com padrões de fluxos de caixa diferentes Sim Sim Não 

Adequado para projetos com vidas úteis diferentes Sim (1) Não Não 

Maximiza o valor criado no caso de uma carteira de investimentos sem 
restrições orçamentais 

Sim Não Não 

Maximiza o valor criado no caso de uma carteira de investimentos com 
restrições orçamentais 

Sim (2) Sim Não 

    
(1) Neste caso aplica-se o VEA - Valor Equivalente Anual 

   
(2) Neste tem de usar-se um modelo de programação linear que seleccione os projetos que maximizem o valor. 

    
Fonte: Neves, Montezuma e Laia, 2010 

   

 

Anexo IV – Análise de Benchmarking 

  Centro Comercial Liz Arena Shopping * Vivaci Caldas da Rainha * LeiriaShopping * 

              

Caracterização                               

Formato Tradicional   Tradicional   Tradicional   Tradicional 

Tipo Médio   
Pequeno s/ âncora 
dominante   

Pequeno s/ âncora 
dominante   Grande 

ABL - Área Bruta 
Locável 20.018 m2   17.531 m2   14.632 m2   43.919 m2 

ABC s/estacionam 23.780 m2   22.530 m2   32.756 m2   55.633 m2 

ABL Hiper/Super 3.534 m2   4.777 m2   2.824 m2   17.091 m2 

ABL Cinema 1.152 m2   1.690 m2   1.312 m2   1.959 m2 

Nº de Pisos 4   2 + 1   4   2 

Nº de Lojas Satélite 82   81   53   114 

Nº de Lojas-Âncora 12   5   7   9 

Nº Total de Lojas 94   86   60   123 
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Tenant       
Mix 

Nº 
Ljs  

% nº 
lojas 

ABL 
(m2) 

% de 
ABL 

Nº 
Ljs  

% nº 
lojas 

ABL 
(m2) 

% de 
ABL 

Nº 
Ljs  

% nº 
lojas 

ABL 
(m2) 

% de 
ABL 

Nº 
Ljs  

% nº 
lojas 

ABL 
(m2) 

 
Moda 48 51,1% 7.939,00 39,7% 34 39,5% 5.417,08 30,9% 19 30,9% 4.214,02 28,8% 50 40,7% 13.351,38 
 
Casa e 
Decoração 4 4,3% 513,00 2,6% 3 3,5% 455,81 2,6% 3 5,5% 775,50 5,3% 3 2,4% 570,95 
Artigos 
Elétricos 4 4,3% 160,00 0,8% 8 9,3% 1.139,52 6,5% 5 9,1% 2.341,12 16,0% 7 5,7% 2.152,03 
 
Lazer e 
Cultura 3 3,2% 3.579,00 17,9% 7 8,1% 473,34 2,7% 7 10,9% 1.346,14 9,2% 9 7,3% 6.104,74 
 
Higiene 
cuidad pess 2 2,1% 150,00 0,7% 5 5,8% 420,74 2,4% 3 5,5% 482,86 3,3% 14 11,4% 1.537,17 
 
Serviços 17 18,1% 3.018,00 15,1% 10 11,6% 3.488,67 19,9% 7 10,9% 1.521,73 10,4% 17 13,8% 1.229,73 
 
Prod alimen 
bebidas 1 1,1% 3.534,00 17,7% 2 2,3% 4.873,62 27,8% 2 3,6% 2.955,66 20,2% 1 0,8% 16.996,65 
 
Restauração 15 16,0% 1.125,00 5,6% 17 19,9% 1.262,23 7,2% 14 23,6% 994,98 6,8% 22 17,9% 1.976,36 
 
ABL 94 100,0% 20.018,00 100,0% 86 100,0% 17.531,00 100,0% 60 100,0% 14.632,00 100,0% 123 100,0% 43.919,00 

 

Anexo V – Parâmetros do custo de capital 

Parâmetro Valor 
Rf 1,71% 
Prémio de Risco País 1,92% 
     Rating de Portugal Ba3 
     Spread de Incumprimento 3,25% 
     Volatilidade PSI 20 1,37% 
     Volatilidade OT's 10 anos 2,32% 
Prémio de Risco mercado maduro 6,00% 

Prémio de risco mercado total 7,92% 

Beta endividado 1,29 

Ke 11,92% 
 

 

Anexo VI – Estrutura de Custos do Projeto de Construção 

Estrutura de Custos Projeto de Construção 

Terreno 750,00 € / m2 

Construção Acima do Solo 550,00 € / m2 

Construção Abaixo do Solo 250,00 € / m2 

Construção Infraestrutura e Paisagismo 50,00 € / m2 
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Custo de Contrapartidas (Acesso e Trafego) 1,5% s/ Custo Construção 

Custo de Projetos 3% s/ Custo Construção 

Custo de Licenças Diretas 1% s/ Custo Construção 

Custo de Fiscalização de Projeto 2,5% s/ Custo Construção 

Custo de Gestão de Projeto 25% % s/ Custo Projeto 

Custo de Estrutura e Inst.Lojistas (Proj.Manag.) 1,5% s/ Custo Construção 

Custo de Gastos Gerais (seguros, Juridico, etc) 0,75% s/ Custo Construção 

IMT, IMI, Escrituras, P.Horizontal, etc 0,5% % s/ Custo Terreno + Custo Construção 

Custo de Comissões de Comercialização 5% % s/ Renda Mínima Anual em €  

Custo de Marketing e Publicidade 5% % s/ Renda Mínima Anual em €  

Custo de Fit Outs ver anexo VI 

Despesas Opercionais Fixas 8% s/ Rendas Efetivas Brutas 

Despesas Opercionais Variáveis De acordo com valores médios de mercado 

 

Anexo VII – Fit-Outs atribuídos no Projeto de Construção 

Lojas Âncora 
Fit 
Out 
€/m2 

Fit Out € % Custo  
Construção 

Cinemas - UCI 500,00 576.000,00 1,72% 

Sportzone  300,00 224.700,00 0,67% 

Primark 600,00 1.999.800,00 5,97% 

Worten  300,00 279.300,00 0,83% 

Utilities 300,00 131.700,00 0,39% 

Espaço Lúdico / Lazer Local 300,00 24.000,00 0,07% 

Cortefiel 500,00 318.500,00 0,95% 

Oysho 800,00 96.000,00 0,29% 

Pull & Bear 800,00 257.600,00 0,77% 

Stradivarius 800,00 240.800,00 0,72% 

Zara Home  800,00 180.000,00 0,54% 

Supercor 150,00 530.100,00 1,58% 

 

Anexo VIII – Taxas de desconto considerada nos projetos de investimento 

  1 2 3 

Projeto Construção 30% 20% 10% 

Projeto Aquisição 20% 20% 20% 
 

 

Anexo IX – Taxas de ocupação considerada nos projetos de investimento 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Projeto Construção     80,00% 82,50% 85,00% 87,50% 90,00% 92,50% 95,00% 97,50% 

Projeto Aquisição 90,00% 90,00% 95,00% 95,00% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 
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Anexo X – Mapa de Fluxos de Caixa Atualizados – Projeto de Construção 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VR Total 

    Rendas Efetivas Brutas 0 0 517.115 2.239.245 2.677.755 3.152.380 3.574.821 3.747.604 3.925.868 4.109.764 0 23.944.551 

    Receita  do Parque Estacionamento 0 0 104.544 423.752 432.227 440.871 449.689 458.682 467.856 477.213 0 3.254.834 

    Reembolso das Despesas Operacionais 0 0 231.402 1.002.031 1.198.257 1.410.645 1.599.682 1.676.999 1.756.770 1.839.061 0 10.714.847 

Rendimento Efetivo Bruto Total (REBT) 0 0 853.060 3.665.028 4.308.239 5.003.897 5.624.191 5.883.285 6.150.494 6.426.038 0 37.914.232 

    Terreno 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 

    Obras do Estacionamento+ etc 0 6.554.363 936.338 0 0 0 0 0 0 0 0 7.490.700 

    Obras das Lojas (Shopping) + Fit Outs 0 2.746.590 15.844.860 0 0 0 0 0 0 0 0 18.591.450 

    Obras das Contrapartidas 0 0 318.355 0 0 0 0 0 0 0 0 318.355 

    Licenças 53.059 84.895 74.283 0 0 0 0 0 0 0 0 212.237 

    Projetos 111.424 350.190 175.095 0 0 0 0 0 0 0 0 636.710 

    Fiscalização/ Estrutura/ Enc. Diversos 93.384 326.844 747.072 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167.301 

    IMT, IMI, Escrituras, P.Horizontal, etc 12.862 12.862 12.862 12.862 12.862 12.862 12.862 12.862 12.862 12.862 0 128.618 

    Marketing 0 46.171 184.684 0 0 0 0 0 0 0 0 230.855 

    Comercialização 0 76.952 153.903 0 0 0 0 0 0 0 0 230.855 

    Despesas Operacionais                          

         Despesas Operacionais Fixas 0 0 41.369 179.140 214.220 252.190 285.986 299.808 314.069 328.781 0 1.915.564 

         Despesas Operacionais Variáveis 0 0 231.402 1.002.031 1.198.257 1.410.645 1.599.682 1.676.999 1.756.770 1.839.061 0 10.714.847 

Fluxo de Caixa Operacional ai (FCOai) -4.770.729 -10.198.866 -17.867.162 2.470.996 2.882.899 3.328.199 3.725.662 3.893.616 4.066.793 4.245.334 0 -8.223.258 

Valor Residual                     34.415.256 34.415.256 

Fluxo de Caixa Total ai (FCTai) -4.770.729 -10.198.866 -17.867.162 2.470.996 2.882.899 3.328.199 3.725.662 3.893.616 4.066.793 4.245.334 34.415.256 26.191.998 

Fluxo de Caixa Total ai (FCTai) Acum -4.770.729 -14.969.595 -32.836.757 -30.365.761 -27.482.862 -24.154.663 -20.429.001 -16.535.385 -12.468.592 -8.223.258 26.191.998   
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Anexo XI – Mapa de Fluxos de Caixa Atualizados – Projeto de Aquisição 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VR Total 

    Rendas Efetivas Brutas 2.118.997 2.161.377 2.327.082 2.967.030 3.106.012 3.168.132 3.231.494 3.296.124 3.362.047 3.429.288   29.167.582 

    Reembolso Desp Operac Efetivas 970.514 989.924 1.065.818 1.358.918 1.422.573 1.451.025 1.480.045 1.509.646 1.539.839 1.570.636   13.358.938 

    Receita  do Parque Estacionamento 397.056 404.997 413.097 421.359 429.786 438.382 447.150 456.093 465.214 474.519   4.347.652 

Rendimento Efetivo Bruto Total 
(REBT) 

3.486.567 3.556.298 3.805.998 4.747.307 4.958.371 5.057.538 5.158.689 5.261.863 5.367.100 5.474.442 0 46.874.172 

    Aquisição do CC 20.781.296                     20.781.296 
    Due diligence 100.000                            100.000 
    Despesas Operacionais                        

 
         Despesas Operacionais Fixas 169.520 172.910 186.167 237.362 248.481 253.451 258.520 263.690 268.964 274.343   2.333.407 

         Despesas Operacionais Variáveis 970.514 989.924 1.065.818 1.358.918 1.422.573 1.451.025 1.480.045 1.509.646 1.539.839 1.570.636   13.358.938 

Rendimento Operacional Liquido 
(ROL) -18.534.763 2.393.464 2.554.013 3.151.026 3.287.317 3.353.063 3.420.124 3.488.527 3.558.297 3.629.463 0 10.300.532 

Investimentos de Subst e Manut (ISM) 5.753.290 88.383 88.383 94.748 153.459 202.827 143.708 89.913 153.459 94.748   6.862.917 

Fluxo de Caixa Operacional ai (FCOai) -24.288.053 2.305.081 2.465.630 3.056.279 3.133.858 3.150.236 3.276.417 3.398.614 3.404.838 3.534.716 0 3.437.614 

Valor Residual                     29.706.657 29.706.657 

Fluxo de Caixa Total ai (FCTai) -24.288.053 2.305.081 2.465.630 3.056.279 3.133.858 3.150.236 3.276.417 3.398.614 3.404.838 3.534.716 29.706.657 33.144.271 

Fluxo de Caixa Total ai (FCTai) Acum -24.288.053 -21.982.973 -19.517.343 -16.461.064 -13.327.207 -10.176.970 -6.900.554 -3.501.940 -97.101 3.437.614 33.144.271   

 

 


