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A – RESUMO DO CASE
Case:
Localização:
Empresa:

Park Tower
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3521 – São Paulo
VBI Real Estate – Rua Funchal, 418 – 27º andar – 11 2344-2525

A VBI Real Estate é uma empresa líder em gestão de ativos imobiliários, fundada em
2006 e com atuação nos diversos setores do mercado: Escritórios, Logística,
Shopping Centers, Residencial (incluindo Residência Estudantil, Loteamentos e
Crédito Estruturado. No segmento de escritórios antes do Park Tower, a empresa
desenvolveu edifícios icônicos como o FL 4440, o Rio Office Tower, foi responsável
pelo retrofit de edifícios como o Bela Paulista (vencedor do Master 2010) e o Paulista
1100.

FL 4440

Rio Office Tower

Bela Paulista (Vencedor Master 2010)

Paulista 1100

Dentre o seu portfólio, podemos destacar o empreendimento Park Tower, um
edifício comercial com 36.500 m² de área construída, 22.340 m² de ABL contando
com as mais atualizadas especificações técnicas do mercado e o mais avançado
padrão de sustentabilidade. O empreendimento foi projetado para ser um marco
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arquitetônico de impacto na região que está inserido e hoje está totalmente ocupado
por uma empresa líder em seu segmento.
O edifício Park Tower nasce de um lance de ousadia e coragem. Seu terreno foi
comprado em setembro de 2012. Adquirido através de um processo competitivo,
onde muitas incorporadoras do mercado disputavam o terreno que, em função da
sua privilegiada localização, permitia diferentes tipos de uso e acirrava a disputa
entre diversos perfis de incorporadores.
A etapa seguinte era a definição do produto em si. A localização do imóvel, apesar
de muito conhecida e central, não é tradicional em espaços de escritórios
corporativos, muito menos de elevados padrões, tipo Triple A, e por isso, a VBI
passou a ser muito questionada de sua decisão por profissionais do mercado, que
julgavam fazer dele um edifício comercial ser um erro estratégico. A empresa
começou a ser abordada por diversos incorporadores, de diferentes segmentos que
apresentaram novas soluções, tais como empreendimentos residenciais, varejo,
hotel, multiuso e até hospitais. Como todas as suas decisões são pautadas por estudo
técnico, pesquisa, dados estatísticos, a VBI seguiu na sua decisão de desenvolver o
edifício corporativo.
Localizado entre os eixos da Av. Brigadeiro Faria Lima e Avenida Paulista, bem
atendida por linhas de transporte público (ônibus e metrô), central em termos de
áreas residenciais de alto padrão da cidade tais como Jardins, Paraiso (Rua Curitiba),
Vila Nova Conceição, Jardim Paulista entre outros. A região apresenta ainda, uma
boa infraestrutura de apoio e serviços, como bares, restaurantes, conveniências,
comércios, hotéis e prestadores de serviços.

Vista do 12º andar do Park Tower - Empreendimento com vista para o Parque do Ibirapuera

Seguindo com o empreendimento corporativo, a próxima etapa seria optar entre um
edifício mais simples, que pudesse ser construído por um custo mais baixo e mais
competitivo em termos de valores de locação ou investir mais em qualidade e
acabamentos, com viabilidade de valores de locação também mais elevados,
avançados padrões de sustentabilidade e focar em ocupantes mais preocupados com
a qualidade do espaço. Recorrendo a análise de dados e critérios técnicos, a empresa
fez uma análise criteriosa dos possíveis cenários e chegou a uma conclusão.
Desenvolver um edifício Triple A, com equipamentos modernos e refinado padrão de
acabamento e avançados padrões de sustentabilidade, custaria “apenas” 10% a mais
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do que um edifício mais simples em termos de investimento total e considerando o
histórico da empresa de sempre acreditar em qualidade acima de tudo como
diferencial para seus empreendimentos, pronta para oferecer para a região e para a
cidade um empreendimento de impacto arquitetônico, a decisão final foi de seguir
com um produto padrão Triple A de acabamento.
A equipe técnica escolhida foi composta pelos renomados projetistas do mercado e
prestadores de serviços que se uniram no propósito de entregar a cidade um
empreendimento ousado e diferente de tudo que havia, impactando a região e a
cidade no bom sentido.
Contando com um intenso trabalho de marketing e posicionamento do produto
perante o mercado em conjunto com o avanço da obra, em apenas 24 meses após o
início das atividades construtivas o empreendimento é entregue ao mercado e
somente 6 meses após a expedição do seu Habite-se pela Prefeitura Municipal de São
Paulo, é 100% locado a um único inquilino, gerando uma receita superior a sua
viabilidade econômica e com valores de locação condizentes com as melhores
localizações de São Paulo (R$ 130/m² – equivalente portanto aos valores de locação
praticados na Av. Brigadeiro Faria Lima), por um prazo de 15 anos. Esses indicadores
comprovam que a visão de longo prazo e a ousadia na exploração de novas regiões
prevaleceu e o edifício se provou um sucesso comercial.
Pelo conjunto da obra conforme acima mencionado, o Park Tower é um projeto digno
de Master Imobiliário.

Foto Aérea do Empreendimento

Sócio fundadores:

Rodrigo Abbud (rabbud@vbirealestate.com)
Ken Wainer (kwainer@vbirealestate.com)

5

B – FICHA TÉCNICA DO CASE
Case:

Edifício Park Tower

Localização:

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3521 – São Paulo

Empresa:

VBI Real Estate
Rua Funchal, 418 – 27º andar

Ficha Técnica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

REALIZAÇÃO: VBI Real Estate
CONSTRUÇÃO: Rocontec Construções e Incorporações Ltda.
COORDENAÇÃO DE PROJETOS: Envision PM
ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO: WRS Consultoria
PROJETO DECORAÇÃO DE INTERIORES: Patricia Anastassiadis
PROJETO ARQUITETÔNICO: KV&A Arquitetura e Interiores
PROJETO DE INSTALAÇÕES: Procion Engenharia
PROJETO PAISAGÍSTICO: Benedito Abbud Arquitetura Paisagística
ILUMINAÇÃO: Mingrone Iluminação
ESTACIONAMENTO: Estapar
ADMNINISTRAÇÃO PREDIAL: CBRE
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C – NATUREZA DO CASO - O TERRENO
O ano era 2011. A economia brasileira caminhava impulsionada pela disponibilidade
de crédito, que pela primeira vez no passado recente atingiu patamares acessíveis
para as diversas camadas da população. Dentro desse contexto um dos setores mais
impactados foi o automobilístico e a indústria atingiu níveis recordes de produção. Os
pátios das montadoras estavam vazios. Na cidade de São Paulo emplacava-se uma
média de 1.000 veículos por dia.
Na ponta da venda automobilística, grandes campeões de vendas se formaram e o
negócio cada vez mais despertava o interesse de grandes investidores. Um exemplo
foi a aquisição de uma participação da Mitsubishi Motors, controlada pelo empresário
Eduardo Souza Ramos pelo BTG Pactual em meados de 2010. Uma transação que
não teve valores divulgados a mercado, mas que se especula ter rompido o patamar
de bilhão de reais.
Não havia mais espaço para concessionárias familiares dado que a partir daquele
momento, o negócio seria capitaneado por grandes redes que teriam mais escala,
preços, condições de pagamento e poder de barganha com as montadoras.
A concessionária Jewa S/A, tradicional ponto de venda de automóveis Volkswagen,
de propriedade de um empreendedor individual (pessoa física) passou a reavaliar a
sua participação no setor. Com apenas um ponto de venda, o negócio em si não tinha
mais razão de existir daquela forma. Fechar um negócio de mais de 30 anos de
história também não parecia a melhor solução. Alternativas passaram a ser
consideradas. Vender a concessionária para uma rede parecia a mais óbvia delas.
Com um ponto consolidado e um comércio estabelecido por longa data, essa
transação poderia gerar um bom valor para o proprietário. Porém, a solução nunca
considerada anteriormente se tornou a mais atrativa delas. O terreno por si só tinha
um valor maior do que o negócio operacional como um todo. A operação da forma
que estava, destruía valor do ativo imobilizado. Vender o terreno e encerrar o negócio
passou a ser a alternativa mais atrativa para o proprietário.
Um processo de venda não organizado começou a ser desenvolvido. Corretores
imobiliários ofertaram o imóvel para diversos potenciais compradores diferentes.
Com localização privilegiada, o terreno poderia ter diferentes vocações atraindo
diversos perfis de compradores.
O ambiente tornou-se competitivo e desorganizado. Como consequência, o
proprietário do imóvel viu o preço do seu único ativo subir a patamares inesperados.
Após algumas rodadas de negociação com a participação de diversos diferentes
participantes do mercado, o vencedor desse processo, até hoje por motivos
desconhecidos, foi uma pequena incorporadora paulista denominada PGG. Em julho
de 2012 o negócio foi fechado pelo valor de R$ 85,0 milhões (oitenta e cinco milhões
de reais) em valores da época.
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Antiga Concessionária JEWA

Mapa de Localização do Empreendimento
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D – A OPORTUNIDADE
No ano de 2012, a VBI já tinha seis anos de operação como uma gestora de
investimentos imobiliários, no modelo private equity, com participação em
desenvolvimento de projetos imobiliários em diversos setores. O perfil de seus
investidores era exclusivamente de institucionais estrangeiros que queriam acessar
o mercado local.
A empresa já havia participado do desenvolvimento de diversos empreendimentos
residenciais, shopping centers, escritórios e loteamentos entre outros e naquele
momento era um dos poucos investidores no mercado que poderia fazer a análise do
negócio com a velocidade necessária e condições de honrar com o pagamento de R$
85 milhões para compra apenas do terreno em um curto espaço de tempo (a
liquidação da operação deveria ocorrer em apenas 60 dias). Por esses fatores, a
VBI tornou-se um candidato óbvio para a PGG, a promissória compradora do imóvel
abordar. Depois da negociação entre as partes, foi elaborado um acordo de sócios
com mecanismos de diluição caso algum dos participantes não honrasse com seus
compromissos. Foram noites viradas discutindo cláusulas contratuais, em meio a um
processo de due dilligence legal no imóvel e nos vendedores, análise técnica para
saber se havia algum tipo de restrição no zoneamento, ambiental, solo, análise
comercial preliminar para saber se as condições estabelecidas eram viáveis
economicamente, ocorrendo em paralelo.
Por fim, em 06 de setembro de 2012, véspera de um feriado, a VBI e PGG assinaram
o acordo de acionistas e sacramentam juntas a compra conjunta da propriedade e
pactuam um cronograma de aportes até o mês de dezembro para liquidação total da
operação.
Antes de abordamos o próximo tema, é importante contextualizar o cenário
macroeconômico do ano de 2012. Após uma sequência de crescimento contínuo na
economia desde o ano de 2006, com uma pequena exceção no ano de 2009 devido
a crise do sistema bancário americano, o PIB do ano de 2012 já começava a dar
sinais de desaceleração do crescimento econômico. O PIB daquele ano cresceu
apenas 1,9% depois de crescer até 7,5% no ano de 2010 e 3,97% no ano de 2011.
CRESCIMENTO DO PIB DE 2006 a 2012
7,53%
6,07%
5,09%
3,97%

3,96%

1,92%

-0,13%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: Banco Central do Brasil
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Esse pequeno crescimento só não foi pior porque foi suportado fortemente pelo
consumo, que representou 3,5% do crescimento. Nesse mesmo ano a indústria já
apresentou uma retração de 0,8% no PIB e a agropecuária, setor importante na
geração de riquezas do país, encolheu 2,3%. O crescimento do consumo foi
influenciado não só pelo crescimento da massa salarial dos trabalhadores, mas acima
de tudo pelo aumento do endividamento das famílias que viram a disponibilidade de
crédito saltar 14% no ano.
Composição do PIB - 2012

Agropecuária

Indústria

Serviços

Fonte: IBGE

O momento de pujança e crescimento contínuo da economia brasileira dava sinais de
que estava chegando ao fim e que os dias a frente não seriam mais tão promissores
como anteriormente. Sob a ótica do mercado imobiliário os mesmos sinais foram
percebidos. Os preços dos imóveis atingiram picos históricos até o ano de 2011. Em
alguns setores já davam sinais de estabilização da curva, porém ainda com boa
demanda ainda que sem pressão inflacionária.

Valores de Venda dos Imóveis Residenciais – São Paulo
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Fonte: Secovi
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Valores de Locação dos Imóveis Comerciais em São Paulo
200
180

168

160

147
127

140
117

120
96

100
80
60

73

170

135

132

93

93

2012

2013

114

98

75

65
51

78

82

85

2009

2010

2011

54

40
20

95

117

177

37

0
2006

2007

2008

Intervalo dos preços de aluguel (R$/m²/mês)

Média dos preços de aluguel (R$/m²/mês)

Fonte: CBRE

Os anos de 2010 e 2011 foram interessantes para a economia e despertaram
interesse em investidores estrangeiros a investir no Brasil em diversos setores da
economia incluindo mercado imobiliário. Neste período, a VBI aproveitou de sua
reputação no mercado internacional e captou um total de US$ 500 milhões para
investimentos em projetos imobiliários e estava plenamente capacitada para seguir
com essa operação. Mais do que isso, tinha a necessidade de fazer essa alocação e
aguardava boas oportunidades do mercado, e quanto maior sua participação nesse
projeto, melhor. Em 06 de dezembro a VBI tornou-se a sua única proprietária após
negociar a compra da participação da PGG no projeto e aproveitou essa oportunidade
da melhor maneira.
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E – DIAGNÓSTICO - O SEGMENTO
Qualquer decisão de investimentos tomada pela VBI passa por um amplo processo
de pesquisa e análise de dados considerando as mais diversas variáveis. A
responsabilidade fiduciária é muito grande. Representar grandes investidores globais
em seus investimentos no Brasil traz muitas vantagens e ao mesmo tempo muita
pressão. A decisão de investir em um projeto desta magnitude traz uma grande
responsabilidade pois um fracasso pode representar o fim da reputação de um gestor.
Desde o primeiro contato com o imóvel, a VBI começou a analisar os diversos
cenários e características para fundamentar da melhor maneira possível a sua
decisão. Dentre elas, destacamos:
1- Localização:
O terreno sem dúvidas apresenta uma localização privilegiada. Situado na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, 3521, o imóvel está:
▪

1km da Avenida Paulista;

▪

1,1 km da Estação Brigadeiro do Metrô;

▪

2,5 km da Avenida Brigadeiro Faria Lima;

▪

650 m da entrada principal do Parque do Ibirapuera;

▪

3,5 km da Marginal Pinheiros;

▪

10 km da saída das principais rodovias do Estado;

▪

Próximo a regiões residencial tais como Jardins, Rua Curitiba, Vila Nova
Conceição entre outros;

▪

Próximo aos melhores hotéis de São Paulo;

Com essa localização privilegiada o terreno comporta diversas alternativas de
desenvolvimento. A partir de dezembro de 2012, quando se tornou única proprietária
do imóvel, a VBI intensificou a sua análise e explorou todas as alternativas possíveis,
conforme listado abaixo:
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2 - Setores:
Setor Residencial
Apesar dos sinais evidentes de desaceleração da economia, os indicadores do
mercado residencial continuavam a todo vapor. No primeiro semestre de 2013 foram
vendidas em São Paulo 17.500 unidades residenciais representando uma alta de 46%
sobre o igual período do ano anterior.

Unidades Residenciais Lançadas e Vendidas em São Paulo
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Fonte: Secovi

No mesmo período os preços se valorizavam 7% real (acima da inflação) o que
tornava a tese de desenvolvimento residencial bastante atraente. Nesse sentido,
diversos incorporadores residenciais começam a abordar a VBI que começou a
considerar a possibilidade e fazer a viabilidade econômica.
Dada a localização do imóvel e o preço pago pelo terreno, o empreendimento a ser
desenvolvido deveria ser de altíssimo padrão para que a sua comercialização se desse
em um patamar viável economicamente.
Em uma análise bem objetiva e crítica, a empresa reconheceu que não possuía uma
marca consolidada nesse setor e nem know-how suficiente para desenvolver um
projeto orientado para um público seletivo, exigente, sofisticado e que muitas vezes
faz uma compra impulsionada não só pelo produto, mas também pela marca.
Seria necessário um sócio de comprovado reconhecimento no setor. Mas, por outro
lado, não seria algo simples. O terreno fora pago praticamente a vista.
Incorporadores, principalmente do segmento residencial, não pagam terrenos a vista.
Permitir a entrada de um novo sócio, no mesmo valor aportado inicialmente e trocar
por permuta não seria viável. Esse carrego do dinheiro no tempo inviabilizaria
economicamente o projeto. Conseguir a mesma margem só em metade do projeto
todo seria inviável. Inviável também seria fazer o projeto sem um sócio de conhecida
reputação no segmento. E então, por mais que os fundamentos de mercado fossem
sólidos, a análise econômica tirou muito da atratividade e a possibilidade de
desenvolver ali um projeto residencial foi deixada em segundo plano.
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Setor Hoteleiro
A localização do imóvel é central e favorável para a construção de um hotel. Na
mesma avenida, a menos de 500 metros de distância, está situado o Hotel Unique
um dos mais renomados expoentes dos hotéis boutiques da cidade.
Em um raio de menos de 1 quilômetro, estão localizados outros hotéis de padrão
cinco estrelas da cidade, seja no conceito business tais como o Tivoli Mofarrej,
Renaissance e Intercontinental, seja no conceito boutique como Fasano e Emiliano.
O índice comum a todos eles é que possuem ocupação anual média superior a 70%
e por isso o setor deveria ser mais bem explorado ao analisar as possíveis vocações
do terreno.
O ano de 2012 fechou com um cenário promissor. Apesar de haver uma pequena
queda de 5,6% na demanda (taxa de ocupação) dos hotéis para patamares de
65,6%, o preço médio das diárias subira 15,2% gerando o oitavo ano seguido de
crescimento na receita dos hotéis.
As projeções para 2013 eram menos otimistas, mas os números ainda apontavam
para um crescimento entre 5 a 7% na receita por quarto, impulsionada entre outros
fatores pela alta do dólar e a dificuldade do brasileiro em viajar para o exterior e a
queda do valor relativo, para o estrangeiro vir ao Brasil. Sob a ótica mercadológica,
portanto faria sentido analisar o setor em mais detalhes. E com isso surgiram as
barreiras operacionais.
Para se implantar um hotel de luxo, os investidores teriam que buscar uma bandeira
a altura. Essas bandeiras são ligadas a grandes operadores globais. A VBI não tinha
nenhuma experiência no setor, ficando assim totalmente refém das condições
impostas pela contraparte. Essa fragilidade gerou insegurança.
Um hotel talvez seja, dos investimentos imobiliários, o mais dependente da força de
um operador. Dele depende a capacidade de atrair reservas e gerar receitas. Na outra
ponta, depende também a sua capacidade de administrar custos de forma eficiente
e gerar margem. Muito pouco o investidor pode fazer para melhorar esses
indicadores. Para obter um bom resultado é importante ter escala de investimento e
melhor negociar os termos com o operador.
Tendo em vista esse cenário adverso, a VBI decidiu por continuar analisando os
demais setores, sem demonstrar grande atração pelo setor hoteleiro, por mais que
as consultas fossem constantes.
Setor Hospitalar
A localização atrai também um perfil hospitalar de ocupante. Hospitais de referência
estão situados próximos ao imóvel. Apenas para citar alguns nomes estão dentro de
um raio de 2 km do terreno, o Hospital Santa Catarina, o Hospital Oswaldo Cruz, o
Hospital Beneficência Portuguesa, o Hospital e Maternidade Promatre, o Hospital Sírio
Libanês, dentre outros, no entanto, esse setor nunca foi o foco de atuação da VBI e
sempre contou com certa desconfiança de muitos dos investidores imobiliários.
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O ano de 2013 foi muito ativo no setor com grandes movimentos de expansão nas
principais redes hospitalares, impulsionadas por aportes financeiros recebidos
através da entrada de novos sócios estratégicos na estrutura de capital, tal como a
Rede D’or que recebeu o aporte do BTG Pactual ou a perspectiva de oferta pública de
ações como a Intermedica Notre Dame ou até mesmo através de doações e
fundações que investiam na expansão de redes como AC Lobato, Hospital Israelita
Albert Einstein ou Sírio Libanês.
A Lei de Locações 8245/1991 que rege as locações de imóveis urbanos prevê algumas
situações específicas para empresas de saúde, pressupondo vulnerabilidade do
locatário. Essa vulnerabilidade abrange mais especificamente o processo de
retomada dos imóveis ao final dos contratos de aluguel ou mesmo no caso de
inadimplência nos aluguéis. E, portanto, um fator bastante sensível para quem
remunera seu capital através da receita do aluguel e ao final dessa análise o setor
não despertava atração na VBI que optou por seguir suas análises em outros
segmentos também.
Setor Varejo
O segmento de varejo despertava interesse em investidores e operadores
imobiliários, ainda mais em um momento da economia que o consumo estava
impulsionando o crescimento do PIB.

Volume de Vendas no Comércio Varejista
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Fonte: IBGE

Inserido em uma região de alto poder aquisitivo, o imóvel despertava o interesse do
setor. Porém, a viabilidade do empreendimento poderia ficar comprometida em
função de uma disponibilidade de área. O custo total do projeto pressionaria os
patamares dos aluguéis para cima e o projeto para ser economicamente viável
deveria ser pouco ancorado para que as lojas satélites pagassem valores de locação
mais altos. Em termos de área, o espaço era muito grande para ser ocupado
exclusivamente por satélites e pequeno para ter uma maior ancoragem, deixando a
viabilidade econômica comprometida e não se mostrando viável.
Multi Uso
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Um empreendimento multiuso que tivesse um componente de imóveis residenciais,
escritórios e espaços para varejo, poderia ser encarado como uma solução para o
desenvolvimento do projeto, agregando o melhor de cada um dos setores ou ter um
efeito reverso. Após muito ponderar e voltar para a questão da representatividade
da marca no varejo, o grupo empreendedor optou por não seguir com esse uso pelos
mesmos motivos que decidiu não seguir com um projeto residencial.
Escritórios
O segmento de escritórios foi o que despertou maior interesse na VBI desde o
primeiro momento. No passado recente, este foi o setor em que a empresa
apresentou melhor desempenho tanto em termos de velocidade de ocupação de seus
empreendimentos, valores de locação, valores de venda ou mesmo em retornos
absolutos.
O mercado corporativo de escritórios vinha bastante pressionado até 2011 em termos
de taxa de ocupação e valores de locação. O Índice de vacância no ano de 2011
atingiu patamares de 3,8% na cidade de São Paulo, o menor visto na cidade e os
valores de locação estavam rompendo os patamares de R$ 200/m². Contudo, com a
entrega prevista de novos edifícios nos anos de 2012 a 2015, já se antecipava que
haveria um grande aumento da oferta disponível e, consequentemente, da taxa de
vacância. Isto reduziu a pressão que existia sobre os preços praticados, que
passaram por um momento de ajuste à maior disponibilidade de novos espaços.
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A estabilização dos valores de locação ou a continuidade da queda depende do
comportamento da demanda e do cenário macroeconômico. O cenário não era
promissor, mas os indicadores econômicos de um projeto corporativo são mais
resilientes do que os demais setores. Como não existe financiamento, é mais difícil
perder dinheiro no segmento. Com isso, o teste de stress do empreendimento
corporativo acaba sendo atraente. No caso do mercado se recuperar e os valores
voltarem a subir, o empreendedor ganha mais. Caso a recuperação não ocorra,
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aluga-se mais barato ou se ganha menos, mas muito dificilmente perde-se dinheiro
no setor.
Abaixo modelos dos testes feitos para se ter uma melhor visibilidade dos possíveis
cenários:
Construction Cost
(R$/m²)

TIR (% a.a.)
Base Rent
19,1%
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500

100
7%
9%
11%
13%
16%

110
11%
13%
15%
17%
20%

120
15%
17%
19%
21%
24%

130
18%
21%
23%
25%
27%

140
22%
24%
26%
28%
31%

Construction Cost
(R$/m²)

MOE
Base Rent
120

1,54

100

110

130

140

5.500

1,2x

1,3x

1,4x

1,5x

1,6x

5.000

1,2x

1,3x

1,5x

1,6x

1,7x

4.500

1,3x

1,4x

1,5x

1,7x

1,8x

4.000

1,4x

1,5x

1,6x

1,8x

1,9x

3.500

1,4x

1,6x

1,7x

1,9x

2,0x

Construction Cost
(R$/m²)

Exposição Máxima de Capital
193,42

100

Base Rent
110
120

130

140

5.500

213

213

214

214

214

5.000

203

203

203

204

204

4.500

192

193

193

194

194

4.000

182

183

183

184

184

3.500

172

173

173

174

174

Interpolando todos os dados acima, com todos os cenários analisados nos diversos
segmentos do setor, levando em conta não apenas os fatores econômicos,
mercadológicos, expertise e know-how, o setor mais favorável foi realmente o de
escritórios comerciais.
3 - Zoneamento:
Ao se comprar um imóvel desta magnitude é fundamental que se analise o
zoneamento que ele está inserido, quais são os usos permitidos, limitações e
restrições previstas na legislação vigente.
No ano de 2013 já se trabalhava na revisão do plano diretor e muito se especulava
sobre as novas limitações que a Prefeitura Municipal de São Paulo iria impor e como
ela iria lidar com os projetos protocolados antes dessa alteração.
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Um detalhado estudo foi contratado junto ao escritório da Heloisa Proença
Arquitetura e Urbanismo.

PLANO REGIONAL DA SUBPREFEITURA VILA MARIANA
Mapa 04 – Uso e Ocupação do Solo
Zona de Centralidade Linear b - ZCL-b/01
Zona Mista de Alta Densidade a - ZM-3a
3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS – Zoneamento Regular
(PDE / Lei 13.885/04 / Qd.04 – Plano Regional Vila Mariana)
3.1. ZCL-b/01 (faixa de 50m)
3.1.1. C.A. básico: 2,0
3.1.2. C.A. máximo: 3,0
3.1.3. Outorga Onerosa: de C.A.bas 2,0 p/ C.A.max 3,0
3.1.4. Taxa Ocupação: 70%

3.2. ZM-3a/06 (após a faixa de 50m)
3.2.1. C.A. básico: 1,0 p/ ñResid e 2,0 p/ Resid c/ redução da TO conforme Art. 166 PDE

(antiga Z2 e corredores de uso especial lindeiros - Art. 240 Lei 13.885/04)
3.2.2. C.A. máximo: 2,0
3.2.3. Outorga Onerosa: - de C.A.bas 1,0 p/ C.A.max 2,0 p/ ñResid
- ñ se aplica p/ Resid (C.A.

bas

= C.A.

max

= 2,0 – antiga Z2)

3.2.4. Taxa Ocupação: 50%

3.3. p/ as duas zonas:
3.3.1. Usos permitidos: residenciais: R1, R2h e R2v
ñ-residenciais: nR1, nR2 e nR3 conforme Qd. 02c, 02f e 04 da Lei 13.885/04
3.3.1. Usos vedados: hospital, em vias c/ L ≤ 20,00m
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Os diversos usos considerados pela VBI seriam possíveis de implementar, com
alguma restrição para hospitais e com diferentes aproveitamentos para cada um
deles, principalmente no que diz respeito a residencial e comercial.
O uso comercial era o preferido do novo proprietário e poderia se chegar a um
aproveitamento de 2,75 vezes a área mediante o pagamento de outorga onerosa.
Como o zoneamento não era limitante, a VBI Real Estate, em um ato de ousadia e
coragem, fundamentado em sua extensa pesquisa setorial resolveu seguir adiante na
sua aposta de desenvolver um edifício de escritórios corporativos e mudar
definitivamente a dinâmica da região do projeto.
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F - DIAGNÓSTICO - O MERCADO CORPORATIVO
Para respaldar a decisão de seguir com um edifício corporativo, uma análise mais
criteriosa e detalhada foi contratada a respeito da situação do mercado, projeções,
valores e perfil de usuários prováveis.
Para isso, foi contratada a multinacional de consultoria imobiliária CBRE. Esse
trabalho não se limitava a um estudo pontual e sim a um acompanhamento por todo
o período de desenvolvimento do empreendimento e já conectado a um processo de
posicionamento e comercialização do imóvel. O resultado sintetizado segue abaixo:
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O mercado durante o período de 2006 a 2011 tinha um momento muito favorável
para os locadores. Baixa produção de imóveis, observado pelo índice do Novo Estoque
anual, aliada a uma demanda crescente em função de uma maior estabilidade
econômica, fez com que ao final de 2011 a Taxa de Vacância na cidade atingisse
patamares de 3,8%, o mais baixo em 30 anos de coleta de dados, gerando uma
pressão de valores de locação que atingiram patamares de R$ 200/m² em imóveis
na Faria Lima.
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Valores de Locação dos Imóveis Comerciais em São Paulo
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O país pela primeira vez em um passado recente atingiu a marca de um único dígito
na sua taxa de juros bancária, chegando a um patamar mínimo de 7,25% no começo
de 2013.

Taxa de Juros Selic (% a.a.)
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Fonte: Banco Central do Brasil

Esse cenário gerou uma corrida por ativos reais por diversos diferentes grupos de
investidores tais como:
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a- Pessoas Físicas: Não obtendo mais os rendimentos mensais com suas
aplicações bancárias, começaram a analisar outras classes de ativos tais como
investimentos imobiliários de forma direta ou através de fundos imobiliários.
b- Fundo de Pensão: Com dificuldade de atingirem as suas metas atuariais os
fundos começaram a buscar investimentos imobiliários;
c- Empresas de Propriedades: Algumas delas tinham aberto capital recentemente
e buscavam ativos para fazerem novas emissões.
d- Investidores Estrangeiros: Buscavam diversificação global de seus portfólios
após a crise de 2009 e viam no Brasil uma alternativa interessante de alocação
impulsionada também por um real em processo de desvalorização.
Essa continua demanda por espaços corporativos para locação e para venda fez com
que a produção, a partir do ano de 2010 se intensificasse. Como um projeto
imobiliário não se materializa da noite para o dia, a partir do ano de 2012 e até 2015,
o volume de Novo Estoque aumentou, chegando a um pico de 500.000 m² entregues
no ano de 2013 e se mantendo alta para os anos seguintes.
É possível verificar pela demanda, que durante os anos de 2012 e 2013, mesmo com
um cenário de desaceleração econômica, as empresas ainda estavam se
movimentando, dado esse notado a partir de uma absorção bruta ainda crescente,
mas já com uma absorção líquida (espaço absorvido menos espaço devolvido) menor.
Mostrando que algumas empresas aproveitavam o movimento para reorganizar a sua
ocupação, que durante o período de crescimento econômico, sem a disponibilidade
de grandes áreas contíguas, elas acabavam se dividindo em diversos andares ou até
mesmo endereços distintos.
A curva se inverteu a partir de 2014 diante de um quadro de desaceleração
econômica, reeleição do presidente Dilma Rousseff, as empresas começaram a
buscar efetivamente redução de custos de ocupação, com redução inclusive de área.
Nos anos de 2015 e 2016 a absorção bruta ficou próxima de zero ou negativa.
Em um cenário de aumento de produção (Novo Estoque) e redução da demanda, a
consequência direta é o aumento da vacância e o consequente aumento das
alternativas disponíveis para os inquilinos aliado a uma queda de valores de locação.
O cenário pouco atraente sob a ótica do investidor imobiliário que já está
comprometido com um projeto perdurou até o ano de 2018. O ano de 2019 foi
marcado pela inversão dessa curva novamente. Como se trata de um mercado
reativo e previsível, a partir de 2019 houve uma retração do Novo Estoque e a Taxa
de Vacância começou a ceder.

22

G – SOLUÇÃO - O PRODUTO
Com a decisão de desenvolver um edifício corporativo tomada, mesmo não sendo
uma região óbvia, e com o resultado de suas pesquisas de oferta, demanda e
projeções futuras, uma outra decisão precisava ser tomada: Investir em um edifício
corporativo de altíssimo padrão, com elevados padrões de acabamentos, tecnologia
e sustentabilidade buscando a qualidade do ativo ou desenvolver um produto mais
orientado a valores finais de locação, com especificações mais simples e que pudesse
ser locado por um valor mais baixo.
Para fazer essa análise de uma forma mais detalhada, a empresa teve que
desenvolver projetos preliminares um pouco mais detalhados e variar os memoriais
de acabamentos. Um deles mais orientado a custo e outro mais orientado a
qualidade.
Nos dois casos a estrutura seria preservada e as variações ocorreriam em termos de
acabamento de fachada (pele de vidro x janelas convencionais), sistemas de ar
condicionado, supervisão predial, elevadores de maior velocidade ou não, padrão de
acabamento da recepção, halls e banheiros, certificação LEED e certificação Triple A
pela Escola Politécnica.
Com esses dois memoriais de acabamentos distintos, a empresa apresentou para
uma construtora parceira, com quem já trabalhara antes para fazer essa análise
criteriosa de valores, propor soluções tecnológicas e apresentar as diferentes
estimativas. Em momentos como esse é muito importante ter experiência no
mercado e saber a quem recorrer. A Rocontec Construções e Incorporações se
revelou um grande parceiro e fez uma importante análise de valores de construção
que serviria de base para a tomada de decisão do investimento como um todo.
Os resultados em termos de valor total de obra foram:
- Padrão Triple A: R$ 90.000.000 (noventa milhões de reais)
- Padrão A:

R$ 75.000.000 (setenta e cinco milhões de reais)

Ao somar os demais custos inerentes ao empreendimento tais como:
- Terreno;
- Outorga;
- Projetistas;
- Gerenciador;
- Comercialização e;
- Marketing;
O custo total do empreendimento fica na seguinte faixa considerando os diferentes
padrões de acabamento:
- Padrão Triple A: R$ 205.000.000 (Duzentos e cinco milhões de reais)
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- Padrão A:

R$ 190.000.000 (Cento e noventa milhões de reais);

Por uma diferença inferior a 10% do investimento total a empresa teria um
empreendimento com as melhores especificações técnicas do mercado, mais
resiliente em caso de crise no mercado e um empreendimento em que os ocupantes
pudessem obter a eficiência que estavam buscando. Em um movimento que pode
não parecer óbvio e em uma atitude de ousadia a VBI decidiu aumentar o seu
investimento e desenvolver um produto de Triple A certos de que entregariam para
a região e para a cidade um empreendimento que impactaria diretamente sua rotina,
pela beleza arquitetônica, volume e escala.
A próxima análise realizada foi sobre o perfil provável dos ocupantes do
empreendimento, analisando de quais setores da economia eles viriam e quais os
requisitos técnicos que eles buscavam para que fossem incorporados ao projeto
desde a sua concepção.
Essa análise teria alguns fatores críticos, sobretudo o fato de a microrregião não ser
consolidada em termos de endereço comercial e a consequente dificuldade de
identificar o perfil do ocupante. Diferente de quando desenvolveu o FL 4440 em 2008,
um edifício comercial na Av. Faria Lima, onde o perfil de ocupante seria claramente
banco de investimentos.
Ao fazer essa análise, a gama de ocupantes se mostrou muito ampla variando nos
diversos setores da economia tais como:
- Escritórios de Advocacia: Região central e próxima aos principais fóruns da cidade
e bem servida por transportes públicos atende bem aos escritórios;
- Seguradoras: O entorno, principalmente da região da Paulista, desperta o interesse
nas empresas do setor, que poderiam facilmente descer para o eixo da Brigadeiro;
- Agências de Publicidade: Seria atraída pela visibilidade, proximidade e vista do
Parque do Ibirapuera;
- Telecomunicações: Região central favorece a mobilidade de seus funcionários e a
transmissão dos sinais;
-Tecnologia: Empresas como startups, fintechs, e de tecnologia estavam em franca
expansão no período e são os principais tomadores de áreas no momento.
O perfil dos ocupantes possíveis era bastante abrangente, pouco conclusiva e poderia
variar desde uma empresa de tecnologia com um perfil mais descolado de ocupação
até um escritório de advocacia, com um perfil mais conservador. O produto final tinha
que ser o mais versátil e flexível possível para acomodar os diferentes padrões de
exigências sem a incidência de custos adicionais exacerbados para adequações.

As diretrizes gerais do produto seriam:
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Tamanho de Laje: Andares com um tamanho superior a 1.500 m² evita a
circulação vertical e divisíveis em dois conjuntos para oferecer maior
flexibilidade em termos de área locável;
Core Lateral: Um dos principais diferenciais do empreendimento é a vista
permanente do Parque do Ibirapuera a partir do terceiro andar. Para que o
maior número de funcionários pudesse desfrutar, o core deveria ser lateral e
encostado na lateral orientada para a Avenida Paulista;
Formato Retangular: Para se maximizar a eficiência de ocupação com uma laje
superior a 1.500 m² e core lateral, o formato da laje deveria ser retangular.
Pé Direito Livre: As empresas têm diferentes padrões e requisitos de
infraestrutura e acabamentos. Existem desde sofisticados padrões de
instalações feitos com pesados tipos de cabos, até empresas que operam
integralmente em wireless e que ainda abrem mão de forro e deixam andares
na laje aparente. Sem saber o perfil de ocupante o pé direito deveria ser o
mais amplo possível. Por isso adotou—se 5 metros de laje a laje.
Previsão de instalação de piso elevado e forro modular: Os projetos
antigamente eram entregues com esses acabamentos instalados. Nos dias de
hoje o ocupante não mais obrigatoriamente tem o interesse em utilizá-los. O
espaço fica previsto para a instalação, mas não necessariamente é entregue
instalado.
Sistema de Ar Condicionado Inteligente e Eficiente: Significa não precisar
deixar o andar inteiro ligado caso apenas algumas pessoas estejam
trabalhando em determinados setores. Foco em redução de consumo e custo
para operações 24 horas;
Automação Predial com controle remoto: Permite controlar o seu espaço de
forma remota com bloqueio de acesso, câmeras de segurança, controle de
iluminação e temperatura de forma remota;
Sistema de Iluminação Inteligente: o mesmo conceito do ar condicionado, não
precisa ligar a iluminação do andar inteiro para atender determinados setores
específicos;
Sistema de Transmissão de Dados Verticais: Shafts exclusivos e blindados;
Sistema de Telecomunicações redundante e com alta velocidade e banda;
Elevadores inteligentes com sistema de chamada antecipada e distribuição de
passageiros em andares, velocidade de 4 m/s;
Fornecimento de Energia: devendo ser redundante e com elevada
disponibilidade. Além disso, os principais sistemas devem ter a flexibilidade de
operar com energia elétrica, gás e diesel;
Acessibilidade: Deveria nascer 100% adequado aos padrões de acessibilidade
e consciência humanitária;
Amenidades: Área de descanso, bicicletário, café, entrega de deliveries;
Expedição: Ampla e organizada para que as entregas não impactem na
dinâmica social do edifício;
Sistema de Drop Off e Pick Up: Área para serviços de motoristas
compartilhados deixar e pegar e seus passageiros sem impactar na operação
do edifício;
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Sistema de operação do condomínio automatizado, eficiente e de baixo custo.
Sustentabilidade: Certificação LEED. Preocupação com sustentabilidade e meio
ambiente e cada vez mais um requisito básico para o desenvolvimento de um
empreendimento e não mais um luxo. Por isso buscar uma certificação Gold
Leed é uma diretriz importante para um projeto dessa escala;
Certificação Triple A: A Escola Politécnica avalia o empreendimento com base
em uma matriz técnica que contempla mais de 400 itens do projeto e emite
uma classificação do edifício. Nesse caso a meta torna-se obter a certificação
máxima (Triple A)

Atendendo todos os quesitos técnicos acima o produto certamente atinge um padrão
de excelência e tecnologia comparável a qualquer edifício de padrão mundial e está
preparado para atender qualquer tipo de inquilino independente do seu ramo de
atuação e impactar diretamente a região que está inserido pelos seus diferenciais
arquitetônicos e técnicos.
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H – IMPLEMENTAÇÃO - A INCORPORAÇÃO
Definidas as diretrizes gerais do produto, padrões de acabamento, equipamentos e
especificações técnicas, o próximo passo era definir o corpo técnico a ser envolvido
no desenvolvimento do produto.
Deveriam ser profissionais de comprovada experiência e capacidade, que já tivessem
trabalhado em produtos similares, que estivessem atualizados com os padrões e
tendências dos projetos e que soubessem trabalhar em grupos multidisciplinares,
atendendo limitações ou necessidades de outras disciplinas, pois faz toda a diferença
na compatibilização dos projetos.
Por já ter desenvolvido projetos similares, a VBI tem um bom conhecimento dos
profissionais de cada uma das disciplinas e já sabe quais são os profissionais que
funcionam bem.
O processo de contratação foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa foram
escolhidos os profissionais envolvidos nos Projetos de Arquitetura e Gerenciamento
de Projetos. Depois de rodar um processo de seleção, os profissionais envolvidos
foram:
- Arquitetura: KV&A Arquitetos
Escritório de renomada experiência que desenvolveu projetos ícones do mercado
corporativo, muito flexível e que já trabalhara com a VBI no desenvolvimento do
Edifício Bela Paulista (Master Imobiliário 2010). É um escritório capacitado a oferecer
para a região e para a cidade um empreendimento com ousada linguagem
arquitetônica e que impacte diretamente o seu entorno pela beleza e ousadia, fugindo
da mesmice. Abaixo alguns projetos desenvolvidos por eles.

Bela Paulista

Edifício Cyk
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- Gerenciamento de Projetos: Envision PM
Empresa conhecida e renomada no mercado de gestão de projetos já tinha trabalhado
em projetos de porte e com outros conhecidos players do mercado, gozando de
excelente de reputação.
Uma vez definidas essas duas contratações chave, o corpo técnico foi se fechando
aos poucos e os demais profissionais envolvidos no desenvolvimento do produto
foram:
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PROJETO ARQUITETÔNICO: KV&A Arquitetura e Interiores
COORDENAÇÃO DE PROJETOS: Envision PM
COORDENAÇÃO TÉCNICA: EQC Engenharia
ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO: WRS Consultoria /
KV&A
PROJETO DECORAÇÃO DE INTERIORES: Patricia Anastassiadis
PROJETO DE INSTALAÇÕES: Procion Engenharia
PROJETO DE AR-CONDICIONADO: MBS Engenharia
PROJETO ESTRUTURAL: SIS Engenharia Projetos e Consultoria Estrutural
PROJETO DE CAIXILHOS: Paulo Duarte
PROJETO PAISAGÍSTICO: Benedito Abbud Arquitetura Paisagística
FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO: Consultrix Engenharia de Fundações
CONSULTORIA LEED: ENE
AUTOMAÇÃO: Bettoni
TELEFONIA E DADOS: Global Blue
ACESSIBILIDADE: TK Engenharia
CONSULTORIA DE INSTALAÇÕES: DBF
HELIPONTO: Dumont Engenharia
ILUMINAÇÃO: Mingrone Iluminação
Estacionamento: Estapar
Gerenciamento Predial: CBRE

Todos os profissionais selecionados já haviam trabalhado anteriormente em projetos
da VBI e se qualificavam para aquilo que a empresa estava buscando. Com um time
de qualidade e competência, o desafio agora seria o desenvolvimento dos projetos e
produto.
Na etapa de projetos, sobretudo em um empreendimento em que o terreno foi pago
à vista, duas diretrizes são fundamentais de serem atingidas e se não gerenciadas
de forma correta podem ser entendidas como conflitantes entre si:
1- Velocidade: Quanto antes o empreendimento estiver pronto, mais cedo gera
receita e remunera o capital investido. Portanto, velocidade é uma premissa
importante, principalmente quando considerada a morosidade no processo de
aprovação de um projeto comercial desse porte. Ter uma versão ainda que
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preliminar, mas que não fuja por completo daquilo que será a versão final é
importante para pelo menos guardar lugar na fila de aprovação.
2- Precisão e Eficiência: Apesar de toda a pressa pela definição do produto final
e início de obra, uma característica do modo operacional da VBI é gastar
bastante tempo na concepção dos projetos, precisão e eficiência. Esse cuidado
economiza tempo de obra e permite uma análise mais precisa dos seus custos
de obra e prazo, facilitando o processo de contratação das construtoras.
Com essa força tarefa, o Park Tower deu entrada na Prefeitura Municipal de São Paulo
em apenas 90 dias após o início do trabalho, em 25 de maio de 2013 dando mais
tranquilidade para a equipe técnica em trabalhar na linha da eficiência em paralelo
com o processo de aprovação e exigências de Comunique-se.
O período de 2013 a 2015 é especialmente difícil para aprovações de novos projetos
na prefeitura. Os fatores que estão diretamente impactando a velocidade de
aprovação dos projetos são a iminência da aprovação de um novo Plano Diretor na
cidade de São Paulo e a necessidade de caixa da prefeitura e o consequente aumento
dos valores venais dos imóveis, impactando diretamente no cálculo de IPTU e
Outorga Onerosa.
O resultado prático disso é que após o protocolo de entrada na PMSP, a equipe técnica
teve tempo para refinar o projeto ao máximo, atingindo o padrão máximo de
excelência em termos de especificações, layout e operação. Abaixo algumas
referências do projeto.

Planta do 1º ao 7º andar

29

Planta do 9º ao 13º andar

Corte Esquemático do Prédio
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Planta com layout típico

Térreo

A Prefeitura de São Paulo levou exatos trinta meses para aprovar o projeto e a
outorga onerosa calculada ficou três vezes mais cara, se comparada a estimativa
feita na compra do terreno. Aumentando a pressão financeira por resultados. O alvará
de execução foi emitido em 17 de dezembro de 2015.
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I – EXECUÇÃO - A CONSTRUÇÃO
A morosidade no processo de aprovação do empreendimento permitiu que o
detalhamento dos projetos fosse muito preciso e que as construtoras fizessem
orçamentos e apresentassem condições de execução igualmente detalhadas.
Foi iniciado um processo de tomada de preços no mercado e as empresas deveriam
apresentar as suas propostas abertas para maior facilidade na análise dos custos
unitários dos itens e a respectiva homogeneização.
Cumprida essa etapa de análise dos valores, a segunda etapa foi a negociação
contratual e garantias. Um acordo bem feito desde o princípio, por mais dura que
seja a negociação, evita futuras surpresas em termos de custos e prazos. A forma de
contratação era o Preço Máximo Garantido (PMG) e por isso uma detalhada planilha
de referência como anexo do contrato fez-se necessária.
Depois de diversas rodadas de negociação a construtora selecionada para realizar a
obra do Park Tower foi a Rocontec Construções e Incorporações. Reforçando os laços
de parceria de longa data com a VBI, a empresa foi a que melhor entendeu a situação
do mercado e se mostrou mais colaborativa em todos os aspectos, além de um
inquestionável portfólio de obras executadas pela empresa e seus profissionais.

Torre TEK – Empreendimento da Rocontec

Lorena – Empreendimento da Rocontec

Uma observação interessante a respeito desse processo de contratação e que a
empresa vencedora do processo de tomada de preços, capturou tão bem o momento
que o mercado atravessava, com a deterioração dos fundamentos, que como parte
do processo, apresentaram a proposta de execução no prazo solicitado pela
contratante de 24 meses, mas apresentaram ainda outras 3 soluções contratuais:
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1- 18 meses: Caso os investidores fechassem um contrato de pré-locação durante
a obra, eles poderiam acelerar o cronograma e finalizar a obra em 18 meses;
2- 30 meses: Caso o mercado continuasse na sua deterioração e a empresa
contratante quisesse diminuir o ritmo da obra, poderia fazê-lo sem incorrer em
custos adicionais, apenas diluindo o fluxo em 30 meses;
3- 36 meses: Caso cenário fosse de pânico ainda maior e a VBI optasse por parar
a obra por um período, poderia fazê-lo por um período. Nesse caso arcaria
apenas com um custo fixo direto e mínimo para manter a equipe alocada.
Com a licença de início de obra expedida em 17 de dezembro de 2015 e precisando
de um prazo mínimo para mobilização e montagem de canteiro, em abril de 2016 a
obra teve início. O projeto que impactaria definitivamente na região dos Jardins e
Vila Mariana começa a tomar corpo e sair do papel.
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J - EXECUÇÃO - A COMERCIALIZACÃO
O início da obra em 2016, quase quatro anos após a compra do terreno, gerou uma
pressão maior por resultado. O custo do carrego do projeto até aquele determinado
momento, comprometeria sua viabilidade. Ainda mais em um cenário
macroeconômico que de 2012 para 2016 havia se deteriorado, agravado por um
processo de impeachment em andamento. O país atravessava uma crise política e
econômica bastante grave e os impactos no mercado imobiliário não poderiam ser
diferentes.
Crescimento do PIB (%) – Realizado e Projeções
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Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa de Vacância dos imóveis corporativos chegou a patamares históricos de 19%
e a demanda retraiu, as transações eram cada vez mais raras quando ocorriam e em
patamares desfavoráveis aos proprietários de imóveis que se viam obrigados a
reduzir valores de locação, aumentar prazo de carência e pela primeira vez na
história, concede allowance, ou seja, dar dinheiro para os inquilinos pudessem
realizar a mudança.
Uma pesquisa sobre o comportamento do mercado nos próximos três anos foi
necessária já que o prazo de obra era de 24 meses e a premissa inicial era de que o
empreendimento poderia levar até 12 meses para ser totalmente ocupado pelo
mercado.
A contratação de uma empresa de consultoria imobiliária com um completo banco de
dados mapeando os principais edifícios da cidade acabou sendo um diferencial. A
CBRE que já estava trabalhando no projeto desde o princípio, atualizou e apresentou
as suas projeções, análise de mercado, posicionamento do produto e sugestão de
comercialização do imóvel.
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Ao receber essas informações e fazer as suas análises de entrega futura e projeções
de retomada do mercado, a VBI tomou as seguintes decisões comerciais:
1- Manter o cronograma de obra em 24 meses, conforme acordado com a
Rocontec;
2- Iniciar, durante a construção, uma campanha de marketing que fosse diferente
das demais e que visasse um posicionamento do produto perante os possíveis
ocupantes. Sem objetivar uma locação, mas informando a execução e
exaltando os seus diversos diferenciais técnicos, sociais e sustentáveis. Uma
campanha que fugisse da mesmice e que ao mesmo tempo marcasse
presença.
O material publicitário desenvolvido exalta entre outros atributos a vista do Parque
do Ibirapuera, a possibilidade de poder utilizá-lo nos horários disponíveis como no
almoço e final da tarde Foi selecionada uma lista de empresas que tenham entre seus
valores o bem-estar social e preocupação com a qualidade de vida de seus
colaboradores e que poderiam se interessar pelo diferencial. Campanhas eletrônicas
foram desenvolvidas e um book físico elaborado para que pudesse ser enviado para
as empresas.
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Book Comercial Park Tower
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Park Tower – Teaser de Comercialização

A medida que a estrutura foi subindo, juntamente com a pele de vidro, o projeto foi
tomando corpo, juntamente com a campanha de marketing, que já incluía um andar
modelo para visitação (mesmo durante a obra) O projeto despertou a curiosidade
das empresas que queriam saber mais informações.. Algumas empresas agendavam
visitas apenas para checar se a vista privilegiada do Parque do Ibirapuera era
realmente tudo aquilo.
A curiosidade começou a se transformar em interesse por locação. O estágio
intermediário da obra e as condições de mercado, fez com que as propostas de
valores, ainda que informais, fossem baixas, e os proprietários começaram a duvidar
de sua estratégia e questionar o empreendimento como um todo. Porém, não restava
alternativa a não ser seguir firme no caminho estabelecido e apostar na retomada
futura do mercado com muita perseverança e dedicação.
O ano de 2018 iniciou com o empreendimento se tornando uma realidade. O impacto
regional com toda sua imponência e visibilidade de diversos pontos da cidade fez com
que o mercado começasse a notar a sua presença faltando apenas seis meses para
o final da obra.
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Ao final do primeiro trimestre do ano, o status de comercialização era de:
•
•
•

346 empresas abordadas;
31 vistas realizadas;
0 propostas firmes de locação;

Ao final do segundo trimestre de 2018, a obra já estava praticamente concluída,
atingindo 94% do seu cronograma de execução e foi dada entrada no protocolo para
expedição do Habite-se. Nesse momento o processo de comercialização começou a
surtir algum efeito e as primeiras propostas de locação apareceram.
Foram propostas que sinalizam melhora do mercado, quando comparadas às
consultas que ocorriam durante a obra, porem propostas de ocupantes menores para
no máximo 2 andares e assim surgiu um dilema: alugar um ou dois andares para
empresas menores e cobrir os custos de manutenção do edifício como um todo, tendo
assim mais tranquilidade para alugar os andares remanescentes em melhores
condições, ou apostar na qualidade do seu produto e esperar um grande ocupante
tomando grande parte da área.
Essa resposta só veio de uma análise em numérica confrontando os dois cenários.
1- Edifício fechado: menor custo de manutenção = R$ 10/m² x 22.340 m² = R$
223.000 mês;
2- Edifício Operando ainda que apenas 1 ou 2 andares ocupados: Custo de
manutenção mais alto (segurança, limpeza e manutenção) = R$ 18/m² = R$
400.000/mês;
Para operar com o edifício ainda que em baixa ocupação, seria necessário pelo menos
2,5 andares do edifício locados, sem contar as eventuais carências e concessões que
teriam que ser feitas.
Outro cenário um pouco mais crítico era mesmo o perfil da oferta e da demanda.
Notou-se que existia uma falta grandes áreas disponíveis de forma consecutiva,
dificultando os grandes ocupantes a se realocarem e gerando uma inflação de escala.
A grande maioria da oferta era de andares isolados, que ainda enfrentavam um
ambiente competitivo, com os proprietários ainda oferecendo elásticas carências e
concessões.
Locar apenas 2 andares do edifício poderia parecer uma solução em um primeiro
momento, mas corria o risco de virar uma armadilha mais para frente, pois
inviabilizaria a locação de um grande ocupante e posicionaria o edifício para um perfil
de ocupante menor e com muito mais concorrência.
Contrariando novamente a expectativa do mercado que geralmente opta pela
alternativa mais conservadora e acaba locando andares para cobrir os custos
operacionais do edifício, a decisão da empresa foi de aguardar um grande ocupante,
que necessitasse de pelo menos metade do edifício (11.000 m²). Para essa
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estratégia, seria dado um prazo de até seis meses após a emissão do Habite-se para
surtir efeito.
Depois da primeira metade do ano de 2018, já com a estratégia comercial definida,
a VBI e CBRE começaram a direcionar seus esforços de comercialização para o grande
ocupante. O pedido de habite-se já havia sido protocolado e poderia sair a qualquer
momento do segundo semestre.
Em 01 de outubro de 2018 o Habite-se foi expedido.
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A pressão por uma locação aumenta. Visitas ocorriam, mas nenhuma das empresas
parecia estar perto do fechamento. Com os negócios não se concretizando até o mês
de dezembro, o receio era de que no início do ano as coisas demorassem muito para
retomar.
Nesse momento existiam quatro empresas candidatas na ocupação do Park Tower
como um todo. Em linha com a previsão do perfil de ocupação analisado durante a
fase de pesquisa, os potenciais ocupantes eram:
•
•
•

•
•
•
•

Duas empresas nacionais e duas empresas internacionais;
Duas delas Corporation com capital pulverizado em bolsa e duas delas
controlada por donos;
Todas elas muito conscientes da importância da qualidade de vida de seus
colaboradores e preocupadas com o padrão técnico e de sustentabilidade do
edifício;
Uma do setor tecnológico;
Uma do setor de comercio eletrônico;
Uma Fintech;
Uma operadora de planos de saúde;

O ano de 2019 começou diferente dos demais. Os processos que estavam em
andamento não paravam e a estratégia adotada pela VBI, além de corajosa e
inovadora, começou a se mostrar vencedora. Os quatro potenciais ocupantes
começaram a sentir a escassez de grandes áreas e passaram a acirrar a disputa, o
que gerou maior confiança no proprietário para negociar melhor os termos
contratuais não só de valor de locação, mas como os demais itens.
Depois de uma primeira rodada de negociações e sentindo o ambiente competitivo,
a atitude do dirigente e controlador de uma das empresas se despontou. De forma
objetiva e direta, ele pediu uma reunião com os tomadores de decisão por parte da
locadora para que pudesse fechar os termos negociações. Assim, Fernando Parrillo,
presidente e controlador da empresa Prevent Senior, fechou os termos negociais e
assinou uma carta de intenções com 15 dias de validade para assinar o contrato
definitivo de locação.
Aqui valem duas curiosidades interessantes. A primeira delas é que a Prevent Senior,
foi uma das empresas que manifestou interesse em ocupar o edifício desde os
primeiros avanços da obra, e fez uma das propostas informais durante o período de
construção, ainda que em patamares muito mais baixos do que acabou fechando.
A segunda é que, como manifestado anteriormente, a locadora sempre teve muita
restrição em locar o empreendimento para fins hospitalares. Sendo a Prevent Senior
uma operadora de saúde, o maior desafio para o fechamento do negócio era o de
encontrar uma redação que desse o conforto para o locador de que as atividades
desenvolvidas no espaço seriam apenas comerciais e que, por outro lado, respeitasse
os órgãos reguladores da inquilina que está sujeita a regulamentação de empresas
de saúde. Esse era um desafio mais contratual do que comercial. Em uma
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demonstração de objetividade e boa gestão, a alta cúpula da Prevent Senior
rapidamente solucionou essa questão e superou todos os entraves jurídicos.
Concomitante ao processo de discussão das cláusulas contratuais a VBI começou a
tomar as devidas precauções antes da assinatura do contrato. Dentre elas checar a
capacidade de crédito do seu futuro inquilino. Ao conversar com os principais bancos
comerciais, a grata surpresa foi que a capacidade de crédito não só era boa, como
dentre os quatro candidatos a ocupar o edifício era o melhor deles. Superadas todas
as etapas negociais e contratuais, em abril de 2019, exatos seis meses após a
emissão do Habite-se, o Park Tower encontrava-se 100% locado nos termos abaixo:

Locatário:

Prevent Senior

Inquilino de primeira linha com
nível de crédito Triple A de acordo
com os bancos locais.

Área Locável:

22.340 m²

Edifício inteiro, representando a
maior transação de locação do
primeiro semestre de 2019.

Valor de Locação:

R$ 130,00/m²

Valor de locação elevado para os
patamares de 2019, comparado
com valores de Av. Faria Lima.

Valor Mensal:

R$ 2.904.000,00 (dois milhões
novecentos e quatro mil reais)

Desconto no primeiro ano de
locação.

Prazo de Carência:

6 meses

As transações estavam ocorrendo
em patamares de até 12 meses de
carência para áreas menores.

Condições de Entrega:

Core & Shell

O mercado estava acostumado a
negociar allowance ou
investimentos dos proprietários
para a instalação dos inquilinos.

Início da Locação:

Abril/2019

Seis meses após o Habite-se do
edifício.

Prazo Contratual:

15 anos

Prazo superior ao que o mercado
está acostumado a praticar
(geralmente 5 anos).

Rescisão Antecipada:

12 meses de aviso prévio e 12
meses de multas

Condições favoráveis ao
proprietário e diferente da prática
do mercado de 3 meses de multa.

Garantia Contratual:

Fiança Bancária

Para uma locação anual de R$ 35
milhões geralmente os inquilinos se
recusam a fornecer fiança bancária.

Nota do Autor: O fechamento do negócio com a Prevent Senior ocorreu um mês após o encerramento
das inscrições do Prêmio Master 2019, razão que fez com que os proprietários inscrevessem o case
apenas em 2020.
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K - ESPECIFICACOES TECNICAS
1. FACHADA
Fachada unitizada em vidro Strutural Glassing com vidro laminado com controle
solar.

2. COBERTURA
Reservada para futuras instalações dos sistemas dos usuários.

3. LOBBY DE ENTRADA
Projeto Patrícia Anastassiadis;
Piso e paredes em granito italiano Pietra Forte Fiorentina e marcenaria;
Porte-cochère com manobristas para visitantes e serviço de recepção;
Pé-direito com 7,35m.

4. SUBSOLOS
3 subsolos, sendo o 1º subsolo com pintura epóxi e área para vagas VIP.

5. NÚMERO DE VAGAS
503 vagas para veículos normais, 15 vagas PNE, 103 motos e 19 utilitários.

6. PÉ-DIREITO
Piso a piso de 4,30m.
Piso a forro de 2,90m.

7. PISO ELEVADO
Preparado para receber placas de piso elevado com 15 cm de altura.

8. FORRO
Áreas de escritórios preparadas para receber placas modulares (62,5cm x 62,5m)
termo acústicas e antichamas a serem instaladas pelos ocupantes.

9. CARGA DE PISO
400 kgf/m² de carga distribuída e 500kgf para arquivos.
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10. SANITÁRIOS
4 sanitários, sendo 2 masculinos e 2 femininos, mais 1 sanitário PNE por andar e
pontos extras de esgoto para sanitários adicionais.

11. SALAS TÉCNICAS (SHAFTS)
Shafts duplos, independentes e possibilidade para ocupação de 2 ou mais andares
por uma única empresa.

12. ILUMINAÇÃO
Preparado para luminárias com reator eletrônico, média de 500 lux no nível da
mesa.

13. AR-CONDICIONADO
Sistema VRF de expansão direta com volume de fluído refrigerante variável
composto de uma condensadora refrigerada a ar por conjunto (duas por
pavimento) e evaporadoras tipo "built in" de última geração.

14. HELIPONTO
Previsão para heliponto. A implantação está condicionada à aprovação do projeto
pelos órgãos públicos competentes.

15. DOCAS PARA CARGA, DESCARGA E EXPEDIÇÃO
Área de docas coberta e isolada, destinada
correspondências, malotes e outros materiais.

a

carga

e

descarga

de

16. AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL
Supervisão dos principais equipamentos elétricos, mecânicos, ares-condicionados
e elevadores. Interface serial com sistemas de segurança patrimonial e contra
incêndio.

17. ELEVADORES
Para os escritórios: 06 elevadores com capacidade para 22 pessoas, velocidade
de 4m/s. Os elevadores serão dotados de um sistema de antecipação de
chamadas, e suas botoeiras serão combinadas com as catracas, permitindo ao
passageiro a informação de qual elevador deverá ser usado para atingir o andar
desejado. Será dotado de sistema regenerativo de energia.
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Elevadores sociais com cabines estendidas, com maior PD.
Para serviço/bombeiro: Um elevador que obedece também às regras próprias de
um elevador de emergência com capacidade de 1.500kg (20 pessoas), velocidade
de 1,75m/s, portas de 2,40 metros de altura, combinando com cabina de 2,90
metros de pé-direito. Este elevador poderá ser utilizado para serviços de
bombeiro.
Para a garagem: 02 elevadores com capacidade para 13 pessoas, velocidade de
1,50 m/s.

18. ENERGIA
Cabine de Entrada e Medição – Classe 15k V. Disponibilidade de carga (total) para
escritórios de 115 kW/m² de área de carpete.
2 transformadores de 1.000kVA.

19. GERADORES
Equipamentos com capacidade de 100% das áreas comuns e privativas, com
possibilidade de geração em horário de ponta.
Área disponível para instalação de equipamentos privativos.

20. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
Sistema de detecção de incêndios, composto por hidrantes, extintores, sprinklers,
sistemas sonoros e visuais de aviso, detectores de fumaça, escadas de segurança
pressurizadas, porta corta-fogo, alarmes informatizados e manuais (com interface
na central de supervisão predial), sistema de comunicação e sensores de CO2. O
sistema está projetado de acordo com as normas brasileiras e recomendações da
NFPA (National Fire Protection Associations).

21. SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL
Sistema de controle de acesso com catracas balcão, leitores e central de
segurança. Cancelas nos acessos externos de veículos. Sistema de comunicação
e sistema de CFTV com gravação digital.

22. TELECOMUNICAÇÕES
Infraestrutura preparada para alto nível de serviços de comunicações, condutores
de fibra ótica, acesso para diversas operadoras de sistemas de telecomunicações.
2 salas POP com infraestrutura e redundância para abordagem de TI.
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23. SERVIÇOS ADICIONAIS
Concierge, área de docas e porte-cochère coberto com serviço de valet.
24. BICICLETÁRIO
Bicicletário coberto, com vestiário masculino e feminino.

25. ÁREA EXTERNA
Bancos para descanso/leitura;
Espelho d'água.
26. CERTIFICAÇÃO LEED
Padrão Gold refletindo padrão de sustentabilidade.
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L - O RESULTADO
Ao analisar todos os itens e tentar sumarizar o resultado geral do desenvolvimento
de um empreendimento como o Park Tower, percebe-se uma série de fatores que
individualmente podem parecer banais, mas que dentro de um contexto genérico,
compõe a história de sucesso do empreendimento. Dentre eles:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aquisição de um terreno cobiçado em meio a um processo competitivo;
Um acordo de sócios que permitiu o controle do empreendimento;
Detalhado estudo de mercado, analisando as diversas hipóteses, setores e
tomar uma decisão não óbvia sobre a vocação do projeto;
Coragem para realizar um investimento elevado em um empreendimento de
escritórios fora dos principais endereços comerciais da cidade, impactando
positivamente a região;
Pioneirismo ao desbravar uma região não óbvia em termos de edifícios
comerciais;
Desejo de oferecer para a região um empreendimento de porte e impacto,
mudando a linguagem visual do seu entorno;
Conhecimento para fazer a conceituação do produto com perfil corporativo,
grandes lajes, elevadas especificações e padrão de sustentabilidade;
Experiência para selecionar os profissionais envolvidos no desenvolvimento
técnico do projeto;
Gestão e coordenação de projetos feitos de forma muito profissional e
colaborativa;
Consciência ambiental para fazer a definição de um produto tão orientado para
o quesito de sustentabilidade;
Consciência social para fazer um empreendimento que atendesse tão
perfeitamente os padrões de acessibilidade;
Precisão para fazer a compatibilização dos projetos e fechar um detalhado
pacote para ser enviado às construtoras;
Cautela para negociar com as construtoras e definir os valores, prazos,
garantias e demais cláusulas contratuais para evitar estouros de obra e
variações no prazo de execução;
Capacidade de superar adversidades mesmo com todo atraso na aprovação
do projeto e renegociação dos valores de Outorga Onerosa;
Frieza para definir a estratégia comercial de negociação do edifício como um
todo e optar por uma estratégia negocial focada em grandes inquilinos;
Gestão da construção e obra entregue na data e no valor previsto com muito
controle;
Habilidade comercial para fechar a locação de um edifício inteiro com um
inquilino como a Prevent Senior por 15 anos de contrato;
Sorte de quem trabalha duro e persegue os seus objetivos com foco e
dedicação;
Capacidade analítica para sempre fundamentar as suas decisões em dados,
pesquisas e estatísticas;
Paixão para querer sempre se se superar e fazer o melhor produto possível;
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•

Dedicação para fazer desse projeto o único projeto de escritórios da empresa
por um período de sete anos;

O resultado é o conjunto de uma obra e não apenas um fato isolado. Por isso, todos
os itens acima compõem o resultado do projeto e tornam o case do Park Tower
vencedor e motivo de muito orgulho para toda VBI!
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M – RESULTADO - O SUCESSO EM NÚMEROS
Aquisição do Terreno:
Projeto na Prefeitura:
Aprovação do Projeto:
Início da Obra:
Habite-se:
Início da Locação:
Investimento Total:
Locação Anual:
Yield:
Avaliação de Mercado¹:
Múltiplo:

Setembro de 2012
Maio de 2013
Dezembro de 2015
Abril de 2016
Outubro de 2018
Abril de 2019
R$ 245.000.000
R$ 34.850.000
14,22% ao ano
R$ 447.000.000
1,82x

¹Base de outubro de 2019
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N – RESULTADO - O SUCESSO ALÉM DOS NÚMEROS
É uma reação natural de qualquer empreendedor imobiliário em medir o sucesso de
seu projeto através dos números e dos resultados financeiros. No caso do Park Tower
esse sucesso pode também ser medido através dos números, conforme mostrado no
item acima, no entanto, aqui cabe uma análise que vai além dos números. Alguns
indicadores mostram como o empreendimento pode ser classificado em um sucesso
que vai além dos números:

1. Localização: Planejado fora de um eixo consolidado de ocupação de
edifícios corporativos, esse empreendimento teve a ousadia de criar uma
nova localização.
2. Melhorias Viárias: O empreendimento investiu mais de R$ 4.000.000 em
contrapartidas viárias da região, melhorando as placas de sinalização,
sinais de trânsito e asfaltamento de vias.
3. Economia Regional: Um edifício desse porte gera um fluxo diário de
aproximadamente 3.000 pessoas consumindo no comércio local. Isso gira
a economia e os comerciantes são extremamente gratos.
4. Segurança: Um empreendimento de alto padrão tem a necessidade de
controle de segurança 24 horas por dia, com uso de sistemas de tecnologia
e pessoal efetivo. A região como um todo é diretamente impactada com a
melhoria na segurança.
5. Área de Convivência: Espaço com uma agradável área de convivência
arborizada e aberta ao público, com lazer e descompressão.
6. Impacto Visual: Com um fino padrão de acabamento, o empreendimento
tem um impacto visual para a região com a sua imponência e fachada em
vidro, tornando-se um landmark em seu entorno.
7. Serviços: Em apenas quatro meses após a entrega, o empreendimento foi
100% locado para a Prevent Senior, tradicional operadora de saúde que
fará no local um centro de serviços e diagnósticos de última geração para
o seu assegurado. Serão investidos mais de R$ 40.000.000 em
equipamentos para abrigar um moderno centro de serviços em saúde.
8. Transportes Alternativos: Empreendimento acaba se tornando um hub
de transportes alternativos tais como bicicletas patinetes e aplicativos
facilitando o fluxo e a mobilidade de toda a região.
9. Sustentabilidade: Projeto desenvolvido dentro dos conceitos mais
modernos de sustentabilidade no que diz respeito a itens críticos da
atualidade como uso de água, eficiência energética, materiais empregados
e gestão de resíduos. Essa realidade sustentável tem um impacto direto
não só no empreendimento como em toda a região.
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10.Acessibilidade: Mesmo antes de ser um centro de serviços médicos e
diagnósticos o empreendimento já se apresentava inteiramente adequado
para as necessidades atuais de acessibilidade.
11.Saúde: A flexibilidade na ocupação do empreendimento permitiu que ele
fosse transformado em um moderno centro de serviços médicos e
diagnósticos, beneficiando não apenas a microrregião, mas toda a cidade
de São Paulo;
12.Função Social: Em 26 de março de 2020, período de propagação da
epidemia do corona vírus, foi anunciado que o edifício abrigará,
temporariamente, 200 leitos de hospital sob a administração da Prevent
Senior e autorização da VBI para a internação de pacientes não
emergenciais.
Por todos os motivos acima listados, desde a ousadia da decisão de investimento
nessa localização, até o sucesso comprovado através dos números e além deles, que
o Park Tower é Master Imobiliário!!!
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