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NOTA TÉCNICA 07 
 
 

BUILT TO SUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este não é um novo modelo ou metodologia para avaliação de alugueis 
comerciais, trata-se de uma nova tipologia onde o locatário solicita ao 
locador a construção ou adequação de um imóvel que atenda as suas 
necessidades, tornando-o único dependendo da sua destinação. A este 
tipo de tipologia, chamamos de Built To Suit. 

 
 

Histórico 
 
 

Built To Suit, traduzindo para o Português - “Construído para se 
Adequar”, nasceu de estudos financeiros realizados por empresas para 

verificar a relevância da escolha pela imobilização ou não dos recursos 
“real estate¹” usado para acomodações das atividades da empresa e suas 
necessidades operacionais e estratégicas. 
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Os empreendimentos construído sob medida, apesar da crescente 

demanda, enfrenta alguns obstáculos dentre os quais destacam-se a 
insegurança jurídica decorrentes de ações revisionais, que 
inadvertidamente buscam comparar valores contratuais aos valores 
praticado no mercado imobiliário, através de imóveis dito genéricos 
(imóveis comuns, tipo loja de escritório, salas comercias e/ou prédios 
comerciais), aos ativos que não apresentam a mesma especificidade.       
 
No estado do Acre, as primeiras empresas adotarem os imóveis do tipo 
construído sob medida, foram a do setor bancário, não da forma 
desenvolvida neste estudo, como veremos mais adiante, mas utilizando no 
seu calculo formas e modelos convencionais utilizados em construções 
genéricas, que até certo ponto atende, desde que o prazo contratual tenda 
ao tempo de vida útil da construção ou da maturação do empreendimento, 
cujo valor locatício seja aqueles previstos em contrato.    
 
Economicamente esta decisão esta correta, sob a ótica das empresas 
deste setor, por que um banco vai imobilizar um capital em construção, 
podendo aplica-lo no mercado financeiro gerido por ele mesmo? Ou 
emprestar a terceiros com retorno muito superior ao mercado imobiliário?  
 
Assim outras empresas estão revendo seu capital imobilizado, verificando 
a relevância de outros tipos de locação ou construção, comparados ao 
mercado financeiro, daí as construções do tipo Built To Suit (BTS) surgem 
no mercado como a opção mais atraente para estas empresas e 
estendendo-se a outros segmentos, inclusive governamental.  
 
Portanto esta nova tipologia é decorrente da necessidade exigida pelo 
mercado e terá em um curto espaço de tempo uma demanda relevante, 
exigindo dos engenheiros avaliadores domínio sobre as técnicas corretas 
para determinação do valor justo do aluguel e o que o mercado esta 
disposto a pagar. 
 
Atualmente, com o mercado em crise, é necessário realizar todas as 
formulações e verificar todas as possibilidades, para que o investidor não 
venha obter insucesso neste novo empreendimento, exigindo do 
engenheiro avaliador não só o conhecimento tradicional de avaliação, mas 
conhecimento do mercado de capitais para apresentar ao investidor 
opções seguras para sua tomada de decisão.     
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Metodologia 
 

Nos imóveis ditos genéricos, utilizamos o método da renda simples 
aplicando ao valor venal, uma remuneração (TR- taxa de renda) 
normalmente variando de 6% a 12% aa, dependendo da variação da taxa 
Selic, do comportamento da economia e das taxas praticadas pelo 
mercado financeiro ou quando possível o MCDDM2. 
 
E na operação com imóveis do tipo BTS, somente a taxa de renda não 
são suficientes para garantir o sucesso desta operação. Estamos falando 
de imóveis de grande monta, muito acima dos valores praticados pelo 
mercado formal, portanto o estudo do fluxo de caixa deste investidor é 
obrigatório para determinar qual o menor valor e o menor tempo de 
aluguel para o retorno deste investimento e pelo MCDDM não há 
elementos amostrais suficientes (ou nenhum) que possam utilizar o 
método preconizado pela NBR 14.653.  
 
Para este tipo de investimento, composto de três etapas distintas, é 
necessário conhecimento técnico suficiente para cada uma: Na aquisição 
do terreno, determinada por engenheiro de avaliação com experiência e 
conhecimento do mercado imobiliário, da construção ou adaptação do 
imóvel, pelo engenheiro com experiência em construção civil, noção exata 
de orçamento, custo unitário, Pert/CPM, entre outros e a determinação da 
locação, desenvolvido por economista ou engenheiro com experiência 
nesta matéria.  
 
 

 Aquisição de terreno ou imóvel, 
 

NBR 14.653 nas suas diversas partes – Parte 1 – Procedimentos Gerais.  
Parte – 2 – Imóveis urbanos. Parte – 4 - Empreendimento 

 
 

 Construção ou reforma do imóvel,  
 
Projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, CUB etc...  

 
 

 Locação do bem por prazo longo e determinado.  
 
Fluxo de caixa, Cap Rate, payback, Real State, risco. 
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Todas as etapas apresentam riscos para o empreendedor, principalmente 
a locação, que apesar da nova Lei nº 12.744/2012 que regulamenta este 
tipo de imóveis apresentarem certas garantia jurídica, não há como 
eliminar o risco de distrato ou inadimplência do locador. 
 

Lembramos que nos casos de imóveis dito genéricos, a legislação 
existente cobre quase todos os riscos de uma provável inadimplência, 
existindo ferramentas jurídicas que possibilita num espaço de tempo 
considerado, retomar imóvel e colocar novamente no mercado. E os do 
tipo Built to Suit?, Existirá uma empresa semelhante à primeira para 
utilização deste imóvel? Será que o empreendedor conseguirá locar este 
imóvel com as características exigida pelo locatário anterior. 
 
O locador deverá exigir do locatário um seguro que minimize este risco, 
através de seguro-fiança bancaria ou aquela que melhor se adequar ao 
empreendimento.  
 
Nos cálculos do valor do aluguel o engenheiro avaliador deverá levar em 
conta todos os riscos decorrentes destas três operações, comparada 
principalmente com as dos mercados de capitais. 
 
 

Valor Venal 
 

O valor venal não será aqui abordado uma vez que há legislação e 
material suficiente que trata deste assunto e o método, mas adequado 
para este tipo de empreendimento será o evolutivo³. 
 
Valor do terreno, calculado por inferência estatística com base no mercado 
imobiliário, neste caso especifico, de Rio Branco, o valor da construção 
será determinado por análise de orçamento ou através do CUB, inserindo 
aqueles serviços não previstos no referido custo unitário.  
 
Para fins de explanação utilizaremos um caso hipotético onde foi solicitada 
do empreendedor a construção de empreendimento com as seguintes 
características:  
 
1 – Terreno – Local em área de expansão imobiliária – área mínima 
58.867,00m² com acesso por via pavimentada com toda infraestrutura 
disponível. 
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2 – Construção de 2 torres com área total de 63.057,00 m² - padrão médio 
alto com 2 elevadores cada e estacionamento compatível com a 
ocupação. . 
 
 

Dados Gerais do Empreendimento 
(tabela1) 

 

Valor do Terreno (**) R$ 4.000.000,00 

Custo da Construção (***) R$ 240.000.000,00 

Prazo de Execução (****) 24 meses 

Desembolso Mensal (*) R$ 10.000.000,00 
                     (*)   Retirado do Cronograma de execução. 
                     (**)  Calculado por Inferência Estatística - MCDDM. 
                     (***) Retirado do Projeto apresentado para a possível construção. 
                     (****) Retirado do Orçamento anexo ao Projeto apresentado.  
 
Neste caso alguns custos não foram relatados, como por exemplo, o 
seguro de risco de engenharia que os bancos cobram de 0,50% a 0,85% 
do valor declarado e por questões didáticas não foi computado, devido ao 
baixo valor em relação ao total, legalização, etc... 
 

 Calculo do Valor do Aluguel  
 
Para o calculo do valor do aluguel vamos imaginar um empreendimento 
hipotético com as características acima: 
 
No mercado financeiro existem vários tipos de aplicações e para 
demostramos de forma didática utilizaremos um tipo de aplicação, que 
supere a correção monetária, que neste caso especifico utilizou-se de um 
banco que sugeria uma taxa de 1,10% am (± 14,02%aa)  para o montante 
da tabela 1.  
 

VM = Vp x (1+i )
n
 

 
Valor se aplicado durante a execução da Obra 

Parcela  Período  Juros (% am) Valor  

4.000.000,00 24 1,10 5.201.010,44 

     10.000.000,00  24 1,10 13.002.526,10 

     10.000.000,00  23 1,10 12.861.054,50 



 

 

1 - Real estate – Tudo o que esta relacionada ao Mercado imobiliário 

2 – MCDDM – Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 

3 – Evolutivo – Método que utiliza o custo da construção somado ao do valor do terreno 

4 –Cap Rate – Taxa de Capitalização 

5- Payuback – Tempo de Retorno do investimento 

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
  Rua Aloizio de Azevedo nº 185 – Conjunto Esperança – CEP 69.915-174 – Sede Provisória 

     10.000.000,00  22 1,10 12.721.122,16 

     10.000.000,00  21 1,10 12.582.712,32 

     10.000.000,00  20 1,10 12.445.808,43 

     10.000.000,00  19 1,10 12.310.394,09 

     10.000.000,00  18 1,10 12.176.453,11 

     10.000.000,00  17 1,10 12.043.969,44 

     10.000.000,00  16 1,10 11.912.927,25 

     10.000.000,00  15 1,10 11.783.310,83 

     10.000.000,00  14 1,10 11.655.104,67 

     10.000.000,00  13 1,10 11.528.293,45 

     10.000.000,00  12 1,10 11.402.861,96 

     10.000.000,00  11 1,10 11.278.795,22 

     10.000.000,00  10 1,10 11.156.078,36 

     10.000.000,00  9 1,10 11.034.696,69 

     10.000.000,00  8 1,10 10.914.635,70 

     10.000.000,00  7 1,10 10.795.881,01 

     10.000.000,00  6 1,10 10.678.418,41 

     10.000.000,00  5 1,10 10.562.233,83 

     10.000.000,00  4 1,10 10.447.313,39 

     10.000.000,00  3 1,10 10.333.643,31 

     10.000.000,00  2 1,10 10.221.210,00 

     10.000.000,00  1 1,10 10.110.000,00 

 Total             281.160.454,66  

 
Admitindo-se que ao compra do terreno acontecerá numa data zero e o 
inicio da construção ocorrerá imediatamente e será concluída no prazo 
estipulado de 24 meses e seus desembolsos mensais seguirá o pré-
determinado, quando da conclusão da obra o valor investido será de R$ 
281.160.454,66 e não os R$ 244.000.000,00, inicialmente estimado. 
 
É necessária uma observação: O correto neste caso seria levar em conta 
a velocidade de venda dos imóveis pelo mercado imobiliário formal, 
calculando o tempo real que um terreno neste valor seja comercializado e 
descontar do prazo de aplicação na hora do calculo da remuneração do 
capital. 
 
Por isso neste calculo admitiu-se que a compra e o pagamento do terreno 
aconteceria no tempo zero da operação e admitiu-se o mesmo prazo de 
24 meses na capitalização do valor do terreno. 
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Até 2015 utiliza-se uma taxa de 8% a 14% aa, mas com a crise econômica 
que vem se arrastando até hoje, estas taxas são incompatíveis com 
mercado imobiliário. A tendência do mercado é pra taxas próximo da 
inflação que é 7 a 8% aa, desta forma, aplicando a taxa de 8% aa sobre o 
valor investido, o valor do aluguel será de: 
 
 

VA =   ___C c x i___  
          1 -  __1____ 
                 (1 + i )n 
 
VA = Valor do Aluguel 

 

CC = Custo da Construção do Empreendimento  

 

i = Taxa de Juros (base, ao mês)  

 

n = Número de Período (prazo do contrato) 

 
VA = R$ 1.810.000,00 (aproximadamente)  
 
 
Como falamos anteriormente, neste caso ainda não há elementos no 
mercado para que se compara-lo diretamente entre si. Então como decidir 
se o valor é justo? 
 
Dados de contrato (fictício) 
 
Valor do Aluguel  - R$ 1.810.000,00 (números arredondados) 
 
Prazo contratual – 20 anos 
 
Reajuste – Anual (IGPM – 8,00%aa) 
 
Inicialmente será investido um valor de R$ 281.000.000,00 (números 
arredondados) que no prazo de 20 anos resultará em R$ 
1.090.000.000,00, referente ao valor pago de aluguel, somado ao valor do 
empreendimento depreciado que deverá ser de R$ 200.000.000,00 
(aproximadamente) totalizaria o valor de R$ 1.290.000.000,00. 
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Valor do aluguel aplicado a taxa de 8,00%aa em 20 anos 

Parcela Período Juros (% am) Valor 

1.810.000,00 240 0,64 8.436.271,86 

1.810.000,00 239 0,64 8.382.339,88 

1.810.000,00 238 0,64 8.328.752,69 

1.810.000,00 237 0,64 8.275.508,07 

1.810.000,00 236 0,64 8.222.603,83 

1.810.000,00 240 0,64 8.436.271,86 

1.810.000,00 235 0,64 8.170.037,81 

1.810.000,00 234 0,64 8.117.807,84 

1.810.000,00 233 0,64 8.065.911,76 

1.810.000,00 232 0,64 8.014.347,45 

1.810.000,00 240 0,64 8.436.271,86 

1.810.000,00 231 0,64 7.963.112,78 

 
1.810.000,00 10 0,64 1.929.885,64 

1.810.000,00 9 0,64 1.917.548,13 

1.810.000,00 8 0,64 1.905.289,50 

1.810.000,00 7 0,64 1.893.109,24 

1.810.000,00 6 0,64 1.881.006,84 

1.810.000,00 5 0,64 1.868.981,81 

1.810.000,00 4 0,64 1.857.033,66 

1.810.000,00 3 0,64 1.845.161,88 

1.810.000,00 2 0,64 1.833.366,01 

1.810.000,00 1 0,64 1.821.645,54 

        1.810.000,00  0             0,64                        1.810.000,00  

Total                        1.088.937.623,23  

 
Se ele aplica-se no mercado financeiro com a mesma taxa de 8,00%aa, o 
valor a ser resgatado seria de R$ 1.310.000.000,00. 
 

VM = Vp x (1+i )
n
, onde: 

 
Vp = R$ 281.160.454,06 
 
i = 8,00%aa 
 
n = 20 anos 



 

 

1 - Real estate – Tudo o que esta relacionada ao Mercado imobiliário 

2 – MCDDM – Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 

3 – Evolutivo – Método que utiliza o custo da construção somado ao do valor do terreno 

4 –Cap Rate – Taxa de Capitalização 

5- Payuback – Tempo de Retorno do investimento 

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
  Rua Aloizio de Azevedo nº 185 – Conjunto Esperança – CEP 69.915-174 – Sede Provisória 

Valor obtido com o aluguel durante 20 anos mais o valor do 
empreendimento depreciado é de R$ 1.290.000.000,00. 
 
Valor obtido se aplicasse R$ 281.160.454,06 por vinte anos com uma taxa 
8,00%aa, teríamos R$ 1.310.000.000,00. 
 
Diferença R$ 20.000.000,00 (< 2,00%) em vinte anos. 
 
Comparando, os resultados são desprezíveis, apenas o risco de uma 
sobre a outra é que faz a diferença. 
 
Para o investidor o mais importante é a Cap Rate4, ela é definirá se é 
viável este tipo de investimento.  
 
Neste caso com as informações do empreendimento chegamos a seguinte 
taxa – Cap Rate = 7,70% aa, que esta próxima das praticadas pelo 
mercado financeiro. 

     Forma de Cálculo: Cap Rate       

  
    Informações Exemplo: 

   
Tipo: 

Prédio em Rio Branco - 2 
Torres 

   Área Bruta Locável: 63.057 m² 
   Área Terreno (Platô): 56.867 m² 
   

     Cap Rate calculado para imóveis construídos que podem ser locados sem realização de 
benfeitorias 

  

  
    

 

Valor de Mercado do 
Imóvel: 

 R$          
281.160.474,06  

R$ 4.459 
/m² 

Área 
Locável 

     

 

Valor do Aluguel 
(Mensal): 

 R$               
1.810.000,00  

R$ 29 
/m²/mês 

Área 
Locável 

 
Valor do Aluguel (Anual): 

 R$            
21.720.000,00  

  

     

 
Cap Rate (a.m.)* 0,64% 

  

 
Cap Rate (a.a.)* 7,7% 

  

 
* Como aluguéis devem ser corrigidos anualmente por inflação, diz-se 
que essas taxas são reais, ou inflação +, ou acima da inflação. 
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Nesta simulação não previmos os riscos de alteração na economia com 
variação significante das taxas, a possibilidade de inadimplência do 
locador e até da sua desistência da continuidade do contrato.  
 
Se descontarmos a inflação do valor obtido o ganho real será de R$ 
28.000.000,00(aproximadamente) no período de 20 anos representado 
uma taxa próximo de 10,00% aa. 
 
Assim o investidor deverá decidir sobre os riscos da mudança da 
economia durante este período e das condições de crescimento ao longo 
destes 20 anos. 
 
Para finalizar precisamos saber em quanto tempo este empreendimento 
será pago, ou seja, vamos calcular o Payback simples cuja formula é: 
 

 
 
 
 

Portanto o investimento inicial é de R$ 281.160.000,00 e o aluguel de R$ 
1.810.000,00, logo o Payback será de aproximadamente 13 anos.  
 
Ou seja em 13 anos o empreendimento será pago.  
 

Conclusão e Comentários finais 
 

1 - Se analisar os valores simplesmente levando em consideração 
somente os resultados sem uma análise de risco, muitos concluiriam que 
era o mapa da mina, pois um aluguel de R$ 1.810.000,00 é um valor 
exorbitante, com um prazo de 20 anos, seria uma extorsão ao locatário 
seja ele quem for certo? 
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2 – No final de 20 anos ele teria faturado quase R$ 1.300.000.000,00 (Um 
bilhão e trezentos milhões de reais) é muito dinheiro certo? 
 
3 – Ele precisaria de 13 anos para retomar o capital investido ainda 
restaria 7 anos de lucro deste investimento. 
 
4 – Agora com esta pandemia, este empreendimento enorme estaria 
parado pelos menos 6 meses e o que locatário iria fazer? Amparado por 
lei ele pediria a suspensão do pagamento do aluguel por este período e o 
locador não poderia fazer nada, simplesmente assumir o prejuízo.  
 
5 – Imaginem agora que o locatário seja um órgão publico e a cada 4 anos 
muda o gestor, durante a vigência do contrato teria 4 gestores diferentes, 
ou seja, de quatro em quatro anos há o risco de rescisão do contrato. 
 
6 – No calculo do aluguel admitiu-se que a economia estava estável, cuja 
meta do governo para 2020 é de uma inflação de 3,50%aa, agora 
imaginem que a economia mude e registre uma inflação de 2.477% aa 
igual de 1993, o que iria acontecer com o valor do aluguel? 
 
7 – E se o empreendedor aplicasse o valor do empreendimento que foi 
estimado em R$ 281.160.454,66 no final de 20 anos ele teria R$ 
1.300.000.000,00, ou seja, o mesmo valor do aluguel, porem com uma 
diferença ele não correria os riscos de inadimplência, gastos com 
advogados e apenas a variação da economia que é facilmente ajustado 
em operações deste valor. 
 
Finalizando, em operações do tipo Built To Suit, são empreendimento que 
envolve valores muito acima do praticado pelo mercado formal, portanto 
os valores tanto de aluguel quanto do empreendimento fogem aos 
modelos dos imóveis dito convencional, assim o engenheiro de 
avaliações, tem que está preparado para prever todo cenário possível, 
tanto na economia quanto na politica, oferecendo ao seu cliente todas as 
informações necessárias para uma tomada de decisão que não levem o 
empreendedor ao fracasso do seu investimento.  
 
Não se deixem levar por conclusões antecipada e simplista, você poderá 
cometer erros que irão prejudicar sua reputação. 




