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2 - Características da Empresa e de seus Dirigentes

4
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1- Breve Histórico da Empresa

A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro CDURP - é uma sociedade de economia mista, constituída sob a forma de sociedade
anônima, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, cujo controle
é exercido pelo Município do Rio de Janeiro.

A CDURP, foi instituída pela Lei complementar nº 102, é a gestora da prefeitura na
Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. Cabe à CDURP a articulação entre os
demais órgãos públicos e privados e a Concessionária Porto Novo - que executa obras e
serviços nos 5 milhões de metros quadrados da Área de Especial Interesse Urbanístico
(AEIU) da Região do Porto do Rio.

O objeto da Companhia é:

I - promover, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da Área de Especial Interesse
Urbanístico - AEIU da Região do Porto do Rio de Janeiro;

II - coordenar, colaborar, viabilizar ou executar, no âmbito de competência do Município
do Rio de Janeiro, a implementação de concessões, em quaisquer das modalidades
previstas nas Leis Federais n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n.º 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, ou outras formas de associação, parcerias, ações e regimes legais
que contribuam ao desenvolvimento da AEIU da Região do Porto do Rio de Janeiro, em
conformidade com os estudos de viabilidade técnica, legal, ambiental e urbanística
aprovados pela CDURP e pelos demais órgãos e autoridades públicas competentes;

III - disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a Administração Pública, direta ou
indireta, para concessionários e permissionários de serviço público, ou para outros entes
privados, mediante cobrança de adequada contrapartida financeira;

IV - gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Município ou por seus demais
acionistas, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título.
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A CDURP começou a operar efetivamente no dia 6 de janeiro de 2010, com a
posse de sua Diretoria. Nada obstante, concomitantemente, a CDURP iniciou ações de
cunho estratégico à implementação da OUCPRJ, tais como: (i) preparação da versão para
consulta pública do Edital de Licitação; (ii) definição da instituição financeira que
coordenará a emissão de CEPAC; (iii) negociações com a União Federal, com o Estado
Rio de Janeiro e com o Município do Rio de Janeiro acerca dos terrenos a serem
incorporados à OUCPRJ, bem como negociações para o engajamento de investidores e
proprietários de terrenos de interesse e importantes para a implementação da OUCPRJ.

Quanto ao ponto-de-vista institucional, a CDURP mantém contato com potenciais
investidores e demais agentes de mercado para apresentar o projeto de revitalização da
região portuária, bem como com a população local visando esclarecer questões
específicas e trocar informações.

Enquanto gestora da operação, a CDURP presta contas à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e participa da aprovação de empreendimentos imobiliários em grupo
técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU). Também é o órgão que tem a
responsabilidade de disponibilizar parte dos terrenos em sua área para o mercado.

Entre as atribuições da companhia está ainda à atuação como fomentadora do
dinamismo econômico e social da região portuária delimitada pela Lei Complementar nº
101 (que criou a Operação Urbana Porto Maravilha).

2 - Características da Empresa e de seus Dirigentes

A CDURP é um empresa bastante enxuta com apenas 44 funcionários,
responsáveis pela implantação do projeto porto maravilha uma área de 5 milhões de m²,
que envolve desde desafios técnicos de engenharia a questões sociais. Além disso tratase de uma área com um riquíssimo patrimônio histórico cultural.

A estrutura funcional da Cdurp é baseada em três pilares: Operações (obras e
serviços), Financeiro e desenvolvimento econômico e social. Esses pilares estão
refletidos na estrutura organizacional, conforme demonstrado abaixo.
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Organograma da CDURP

Fonte: CDURP

Os primeiros funcionários e Diretores da empresa vieram em sua grande maioria
da inciativa privada, todos com vasta experiência no setor privado e com um leque de
competências bastante diversificado, desde experiência em mercado financeiro e fundos
de investimentos a experiência internacional em gestão de ONG internacional com foco
no desenvolvimento social. Os Diretores possuem 5 anos que estão na empresa, todos
estão desde o início da companhia.

As decisões na empresa são tomadas com base em discussões do colegiado da
Diretoria. A empresa possui uma governança corporativa moderna, contando com
Conselho fiscal, auditoria interna e externa, Conselho de Administração e assembléias de
acionista. Atém disso, a CDURP possui controles inerentes a empresas publicas, e por
conta da emissão os Certificados de Potencial Adicional de Construção existe também o
acompanhamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No comportamento organizacional se destaca a informalidade nas discussões, a
hierarquia é quase inexistente do ponto de vista formal, mas é reconhecida do lado da
liderança e responsabilidade. Com esse clima foi possível extrair ao máximo o
conhecimento e competência das equipes. Essa forma de gestão também permite que
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exista uma grande cumplicidade na entrega de cada tarefa e nas discussões estratégicas,
para se ter um exemplo todos os funcionários da CDURP participam das reuniões de
planejamento estratégico com direito a opinar sobre todos os assuntos, sem distinção de
cargo e função.

A empresa possui plano de cargos e salários, sistema de remuneração variável e
avaliação anual de todos os funcionários com foco em feedbacks e treinamento. Este
sendo implementado neste momento o mapeamento dos processos da companhia com
vistas a obtenção da certificação ISO 9001.
2.1 - MISSÃO E VALORES DA CDURP

Missão da Cdurp

Orquestrar ações para integrar e capacitar áreas urbanas no sentido de dar a todos
o direito a uma cidade sustentável.

Valores

Transparência: Sempre informar as pessoas sobre suas ações de maneira e em
linguagem clara e compreensível.

Respeito à diversidade: Sempre tratar as pessoas com igualdade e respeito às
diferenças de opinião, independente da condição social, étnica, de gênero, cultural ou
econômica.
3 - Características do Setor/Indústria em que a Empresa Atua

A CDURP, como ja foi explicitado, é uma empresa pública que possui como
objetivo implementar a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. Diante disso, e
por este ser um conceito relativamente novo será explorado neste capitulo os conceitos
que envolvem a execução do objeto da companhia.
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3.1 Conceito de Operação Urbana Consorciada

Operação urbana consorciada segundo o Estatuto da Cidade Lei nº 10.257/2001 é
o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados,
com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e a valorização ambiental.

As operações permitem que as cidades revitalizem suas áreas degradadas ou
criarem novos vetores de crescimento, trazendo assim ganho na qualidade de vida de
seus habitantes.

É importante destacar que o Estatuto das Cidades determina que o poder público
coordene as intervenções a serem implementadas e que as Operações devem ser
criadas, por lei municipal específica, de acordo com o Plano Diretor. Com isso, a
responsabilidade da implementação da operação fica a cargo da municipalidade.

Ainda segundo o Estatuto a lei municipal específica que cria a operação urbana
consorciada deverá conter no mínimo:
 definição da área a ser atingida;
 programa básico de ocupação da área;
 programa de atendimento econômico e social para a população diretamente
afetada pela operação;
 finalidades da operação;
 estudo prévio de impacto de vizinhança;
 contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores
privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do § 2o
do art. 32 desta Lei;
 forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação
da sociedade civil.
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Essas exigências ajudam a aumentar a transparência no processo de criação da
operação, além de ampará-lo com critérios técnicos que permitam demonstrar a
viabilidade da operação.
É importante colocar também que a operação urbana prevê cobrança de
contrapartida dos proprietários de imóveis e esses recursos têm que ser necessariamente
utilizados no pagamento das intervenções da própria operação, conforme disciplina a lei,
isso permite que a municipalidade não tenha que onerar o tesouro municipal para arcar
com os custos das intervenções e por outro lado o pagador da contrapartida terá a
garantia de que o recurso que ele desembolsou será revertido em melhoria do seu
patrimônio com consequente valorização imobiliária.

Além disso, existe um ganho para o município na arrecadação de impostos já que
as tendências das áreas revitalizadas é o aumento no número de unidades de
empreendimentos imobiliários, bem como a requalificação dos empreendimentos já
existentes.

3.2 Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs

O Estatuto da Cidade criou os CEPACs e autoriza que a municipalidade poderá
prever na operação a emissão de quantidade determinada de certificados de potencial
adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no
pagamento das obras necessárias à própria operação.

Os CEPACs são títulos mobiliários que podem ser negociados livremente em
balcões organizados, porém só poderão ser conversíveis em direito de construir apenas
uma vez. O mecanismo de negociação e fiscalização é similar ao dos títulos do mercado
financeiro.

Esses títulos não possuem valor de face, pagamento de cupom e nem amortização
do principal, dão ao seu titular o direito de construir uma determinada quantidade de m²
na região delimitada pela operação, conforme parâmetros urbanísticos previstos na lei
que cria a operação.
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Os investidores que compram esse terreno virtual são desenvolvedores do setor
imobiliário, além dos proprietários dos terrenos e investidores financeiros que estão
apostando na valorização da região e consequente valorização dos CEPACs.

Os CEPACs são vistos, pelos desenvolvedores imobiliários, como mais um custo
que entra na conta da implantação de um projeto imobiliário, isso quer dizer que, a
expectativa de valorização da área por parte dos desenvolvedores de projetos deve ser
suficiente para incorporar mais um custo para viabilização dos seus empreendimentos.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a autarquia responsável para registrar
e fiscalizar as operações urbanas consorciadas que emitem CEPACs. Para disciplinar
essa relação foi emitida pela CVM a Instrução Normativa da CVM nº 401/2003, que
dispõe sobre os registros de negociação e de distribuição pública de Certificados de
Potencial Adicional de Construção – CEPAC.

A instrução reforça os conceitos do Estatuto da Cidade e incorpora a governança
de companhias de sociedades anônimas listadas em bolsa, exigindo que sejam
publicados relatórios trimestrais e informados fatos relevantes que venham a alterar o
escopo da oferta de CEPACs entre outros.

Observando os atores necessários para o registro e distribuição da operação: o
emissor; o coordenador da oferta; o escriturador dos CEPACs; e o Agente Fiscalizador,
constata-se uma semelhança com as exigências feitas para registro dos demais valores
mobiliários.

A função do agente fiscalizador, que deverá ser uma instituição integrante do
sistema de distribuição da CVM, cuja função é fiscalizar a aplicação dos recursos
auferidos com a alienação do CEPAC e assegurar a suficiência e veracidade das
informações que serão periodicamente prestadas pelo Município ao mercado.

3.3 - Operações Urbanas Consorciadas no Brasil

No Brasil existem três operações urbanas consorciadas, que utilizam o instrumento
CEPAC, registradas na CVM conforme abaixo:
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Operações Urbanas Consorciadas no Brasil

3.3.1 - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Água Espraiada foi a primeira Operação Urbana Consorciada registrada na CVM
em 14/07/2004, esse pioneirismo foi importante para testar as legislações sobre o
CEPAC, além de observar a eficácia da Operação Urbana Consorciada.

Na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada as intervenções mais
importantes da Operação foram: (i) construção da ponte que liga a Avenida Jornalista
Roberto Marinho à Marginal Pinheiros, implantação de viadutos, passarelas, vias locais e
outras Intervenções; (ii) prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João
Dias; (iii) alargamento da Avenida Washington Luis; (iv) implantação de unidades de HIS
para reassentar as populações atingidas pelas Intervenções; (v) implantação de áreas
verdes e espaços públicos; e (vi) desapropriações e obras necessárias para a execução
das Intervenções. Essas intervenções possuíam um custo estimado de R$ 1,12 bilhões.

3.3.2 - Operação Urbana Consorciada Faria Lima

Foi a segunda operação a obter registro na CVM, em 15/10/2004, e também possui
como única fonte de financiamento os CEPACs. Os custos estimados das intervenções
são na ordem de R$ 715 milhões.

Observa-se o sucesso da operação quando se verifica a valorização imobiliária da
região atendida, bem como na referência que se tornou a Avenida Faria Lima como
endereço de escritórios corporativos que atuam em vários segmentos, em especial
mercado financeiro.
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3.3.3 - Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro

A Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro foi
registrada na CVM no dia 27.12.2010, e teve a oferta publica dos CEPACs em 13.06.2011
com a venda da totalidade do estoque 6.436.722 CEPACs pelo valor unitário de R$
545,00 e valor total de R$ 3,5 bilhões. O vencedor do leilão foi o Fundo de Investimento
Imobiliário Porto Maravilha, que tem como cotista o FGTS e como administrador a Caixa
Economica Federal.

Considerando quantidade de CEPAC e consequentemente potencial adicional a
Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro é a maior operação
do Brasil.

A região que abrange a operação é de relevância para a cidade do Rio Janeiro,
pois se trata da região central da cidade que se encontra em estado de degradação. Além
disso, o Rio de janeiro será sede dos Jogos Olímpicos de (2016) o que coloca a cidade
como foco dos investidores.
4 - Problemática Enfrentada pela Empresa

Com o avanço tecnológico da operação portuária e a mudança de vocação do
porto do rio de Janeiro, que era um porto essencialmente de cargas, a retro área que
antes era utilizada pela operação portuária, passou a ficar sem uso e consequentemente
degradada ao longo dos anos. Segue abaixo a configuração da área com a inclusão do
aterro realizado no final do século XIX.

Fonte: CDURP
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É importante ressaltar que os gestores urbanos da cidade do Rio de Janeiro
vinham estudando a cerca de 30 anos buscando soluções para recuperar esta área da
cidade, porém sempre esbarrava no problema do recurso financeiro escasso.

A área portuária é uma região com uma grande riqueza histórica para a cidade e
para o Brasil. Muito dos primeiros do Brasil estão nessa região, como por exemplo, o
Centro Cultural José Bonifácio, a primeira escola publica do Brasil. Além disso,
historiadores dizem que o samba foi criado na pedra do sal, localizados no bairro da
Saúde. Nesta área começou a cidade e o país, o império português desembarcou no
porto do rio de janeiro.

Trata-se da expansão do centro da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, eram 5
milhões de m² degradados localizado na região central da cidade. Muitas empresas
deixaram de se instalar no centro por não terem oferta de espaços de qualidade, a oferta
era basicamente de prédios antigos que passaram por alguma reforma ou retrofit. A
região é próxima dos aeroportos da cidade e dos principais pontos turísticos.

Fonte: CDURP
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Esta região abriga cinco bairros da cidade são eles: Saúde, Santo Cristo, Gamboa,
São Cristovão e Centro, bairros com baixa densidade demografia e baixo índice de
desenvolvimento Humano (IDH), como segue abaixo.
TABELA - Números da Região Portuária
Área

5 milhões de m²

População

32 mil

IDH

0,775

Escolas e Creches

14

Hospitais

4

Fonte: CDURP

Com a construção do elevado da perimetral nos anos 70, a região se degradou
ainda mais se transformando em área de passagem, ligação do centro e zona sul com a
zona norte. O elevado acabou funcionando como uma barreira entre a região e a Baia de
Guanabara, não é exagero dizer que muitos cariocas desconheciam bairros como Saúde
e Santo Cristo.

A perimetral já não fazia mais o papel de via expressa, motivo pela qual foi
construída, Além disso, já não condizia com a política de mobilidade atual na qual o
pedestre tem prioridade sobre os veículos. Vale ressaltar, que no momento de sua
construção prevalecia a visão do avanço do país pela indústria automobilística.

Outro problema é que o centro da cidade estava ficando cada vez mais
abandonado e o vetor de crescimento continuava caminhado para lugares mais distantes
dos locais de trabalhos das pessoas, propiciando assim mais engarrafamento e maior
tempo de deslocamento da população.

Diante deste cenário, em dezembro de 2009 foi aprovada a Lei Municipal
Complementar nº 101 que cria a Operação Urbana Consorciada do região portuária do
Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha. Esta Lei visa à revitalização da zona
portuária utilizando o potencial de construção, como fonte principal de arrecadação e
financiamento das intervenções propostas.
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Junto com a Lei Completar nº 101 de 2009 é aprovada também a Lei
Complementar nº 102 que cria a Companhia de desenvolvimento Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro - CDURP, que tem como objeto especifico a implementação do
projeto porto maravilha.

Estas Legislações trouxeram um arcabouço jurídico que permitiram que o processo
de revitalização se iniciasse com as seguintes informações para a sociedade: (1) clareza
em seus objetivos; (2) de onde viriam s recursos e (3) a não utilização de recursos do
tesouro municipal nas intervenções.

A Lei que cria Operação Urbana consorciada do Rio de Janeiro delimitou uma
poligonal onde os parâmetros urbanísticos foram alterados e foi permitido um aumento no
potencial construtivo através da emissão dos Certificados de Potencial Adicional de
Construção (CEPACs), essa é a Área Especial de Interesse Urbanístico (AEIU), segue
abaixo a área do projeto Porto Maravilha.

Fonte: CDURP

Basicamente para facilitar entendimento o que a Lei permitiu foi a transformação
dessa região para Zona de Uso Misto (ZUM), ou seja, pode ser construído qualquer
equipamento na região seja ele comercial (prédios de escritórios, hotéis e shopping) seja
empreendimento residenciais. O que não se podem construir nesta área são unidades
fabris e postos de gasolina.

Lei também alterou o gabarito das construções na Região, porém foi respeitado as
áreas de patrimônio histórico e as franjas dos morros (Morro da Conceição, Morro do
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Pinto e Providencia). Conforme demonstrado abaixo as construções podem ter alturas
que variam de 9 (3 andares) a 150 metros (50 andares).

Fonte: CDURP

4.1 Modelagem Financeira do Projeto Porto Maravilha

A lógica que permeia a implantação do Porto Maravilha está contextualizada em
um complexo processo de revitalização de uma área do Centro Expandido, que para ser
reincorporada ao uso convencional da Cidade, conta com uma Operação Urbana
Consorciada contemplando: Modelagem financeira inovadora, sem aplicação de recurso
público Valorização do patrimônio histórico e cultural Novo conceito de mobilidade urbana
– introdução de novos modais e prioridade ao pedestre Demolição do Elevado da
Perimetral Desenvolvimento sustentável, planejado e integrado.

A modelagem institucional e financeira desta Operação Urbana Consorciada é
inédita e consta de: Operação urbana consorciada como instrumento de financiamento;
Empresa de Economia Mista para gestão da operação urbana; Incentivos fiscais nos
primeiros anos da operação urbana; Fundo de Investimento Imobiliário para fazer relação
com mercado; e Requalificação Urbana via Concessão Administrativa – Parceria PúblicoPrivada (PPP)

Numa Operação Urbana tudo começa com o Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV) conforme prevê o Estatuto das Cidades. Neste estudo é dimensionado quantos m²
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pode ser adicionado na AEIU, por consequência qual será o incremento na população
local e qual o investimento em infraestrutura e mobilidade deverão ser realizados.

O EIV da Região Portuária adicionou 4 milhões de m² numa área de 1 milhão de
m², conforme demonstrado abaixo, observa-se que a área em que foi concedido o
potencial é basicamente a área de aterro.

Fonte: CDURP

O Estudo previu um mix de ocupação de 53% residencial e 47% comercial,
observa-se claramente uma indução para a ocupação da região. Uma das premissas mais
importante do projeto é aumentar a população local para pelo menos 100 mil habitantes
nos próximos 10 anos, com isso teremos a transformação da área em um centro com um
conceito que as cidades brasileiras desconhecem, local para se morar e trabalhar.

Os 4 milhões de m² foram convertidos em 6.436.722 CEPACs, usando como
premissa que empreendimento residencial consumiriam menos CEPACs. Depois disso
os CEPACs fora alvo de estudo de viabilidade, que é exigido pela CVM para a colocação
destes títulos no mercado.

O Estudo de Viabilidade apontou o valor de R$ 545,00 como montante mínimo que
viabilizaria qualquer empreendimento na região portuária, considerando uma Taxa Mínima
de Atratividade (TMA), mínima de 15%, conforme segue abaixo.

17

Fonte: CDURP

A título de exemplo da aplicação dos parâmetros demonstrados acima o
proprietário de um imóvel de 1.000 m² no setor C sub-setor C3 poderá construir prédio
com gabarito de 150 metros com 50 pavimentos, com taxa de ocupação de 50% e
coeficiente de aproveitamento máximo (CAM) de 8 vezes o tamanho do terreno, porém
para usar todo este potencial do terreno, para a construção de empreendimento
comercial, deverá adquirir o CEPAC, conforme exposto abaixo:

1. Terreno - 1.000 m²
2. Taxa de ocupação – 50%
3. Tamanho máximo do pavimento (1x2) – 500 m²
4. Coeficiente de Aproveitamento máximo – 12
5. Área Total Edificada (1x4) – 12.000 m²
6. Área de Cobrança de CEPAC (5-1) – 11.000 m²
7. Fator de Conversão por Faixa de equivalência não Residencial – 0,8
8. Quantidade de CEPACs a serem adquiridos (6/7) – 13.750.
9. Quantidade Total de pavimentos (5/3) - 24

Caso o proprietário do imóvel utilize o coeficiente de aproveitamento básico que
corresponde a 1 vez o tamanho de terreno, o mesmo não precisará adquirir CEPAC, ou
seja, ele poderia construir dois pavimentos de 500 m², sem precisar adquirir CEPAC.
Somente será cobrada na diferença entre o CAM e o CAB.
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É importante colocar que os recursos auferidos com a venda de CEPAC têm que
ser obrigatoriamente utilizados no pagamento das intervenções da própria operação,
conforme disciplina a lei, isso permite que a municipalidade não tenha que onerar o
tesouro municipal para arcar com os custos das intervenções e por outro lado o pagador
da contrapartida terá a garantia de que o recurso que ele desembolsou será revertido em
melhoria do seu patrimônio com consequente valorização imobiliária. Segue figura abaixo
que ilustra a utilização dos CEPACs.

Demonstração da utilização do potencial Adicional Construtivo

Fonte: CDURP

Além de CEPACs eram também ativos da operação os terrenos públicos da região
da AEIU. Vale frisar que o lastro dos CEPACs são os terrenos sem os quais não existe a
possibilidade de aplicar os títulos. A situação fundiária da AEIU era distribuída de seguinte
forma:

Fonte: CDURP

Observa-se que a União era a maior detentora de terrenos na AEIU do Porto,
esses terrenos foram adquiridos através de permuta imobiliária.
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Considerando os CEPACs no valor de R$ 545,00, todo o estoque de CEPACs da
operação valia R5 3,5 bilhões e os valores dos terrenos estimados em R$ 500 milhões, ou
seja, o valor total dos ativos da Operação Urbana do Porto Maravilha em 2010 era de R$
4 bilhoes.

As intervenções previstas para o projeto Porto Maravilha, foram orçadas em R$ 8
Bilhões no ano de 2010. O Escopo inclui execução das obras e a prestação de serviços
na região, conforme segue abaixo:

Obras
•

66 km de redes de drenagem

•

85 km de redes de esgotos

•

120 km de redes de água

•

Plantio de 15.000 árvores

•

Novas vias exclusivas para pedestres

•

17 Km de ciclovias

•

Execução de 650.000 m² de calçadas

Serviços
•

Conservação e Manutenção de infraestruturas, ruas, praças e áreas verdes

•

Iluminação pública e semaforização

•

Limpeza urbana e coleta de lixo domiciliar

•

Operação do tráfego

O escopo foi licitado através de uma Parceria Publico Privada (PPP) na
modalidade concessão administrativa, a qual foi vencida pelo Consorcio Porto Novo pelo
valor de R$ 7,6 bilhões pelo prazo de 15 anos. Este modelo é bastante interessante pois
desonera o poder Municipal de alavancagem financeira, pois quem se financia é o
concessionário, permite um acompanhamento da execução das intervenções com
critérios bastante objetivos e cronograma bem definido.

A lógica de construção pública é invertida, atualmente as empresas
constroem as obras e entregam para os Municípios operarem, no caso da PPP quem
constrói também opera o equipamento, ou seja, pressupõem que na construção tenha a
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preocupação por parte da concessionária de fazer algo que tenha o menor custo de
manutenção possível.

Vale lembrar que também incluem no escopo da concessionária a demolição do
elevado da perimetral, a construção do Museu do Amanhã, construção da via binário do
Porto incluindo dois túneis, o túnel da via expressa (o maior túnel subterrâneo do Rio de
Janeiro), a construção de uma boulevard de 4 km, um parque que ligará o aterro do
flamengo ao armazém 7 do porto. Estas obras mudam de maneira definitiva a forma de
mobilidade e uso da Região Portuária.

Dentro das despesas também estava previsto 5% dos valores dos CEPACs para a
CDURP, como remuneração da gestão da operação, lembrando que a companhia é
proibida de receber aporte do tesouro municipal para o seu custeio. E para a recuperação
do patrimônio histórico da região foi previsto 3% dos valores dos CEPACs.

Em 2010 a operação gerava uma receita (usando CEPAC e terrenos) no valor de
R$ 4 bilhões e uma despesa de aproximadamente R$ 8 bilhões em 15 anos, que a valor
presente em 2010 valia R$ 5,5 bilhões. Lembrando que o pressuposto da operação
urbana é que conforme as obras acontecem os valores de terreno e Cepacs tendem a
valorizar.

Vale a pena recordar as operações urbanas de São Paulo, na qual os CEPACS
forma negociados em vários leiloes para fazer frente as obras que foram contratada
através da lei de licitações nº 8.666 e em etapas diferentes.

No caso do porto se fossem feitos vários leiloes de CEPACs e a contratação das
fossem realizadas de forma separada, provavelmente não teria um modelo com um
cronograma bem definido e também dificultaria o controle de custos das obras o que
poderia gerar aditivos e atrasos nas entregas.

Diante disso foi decido em 2011 a realização do leilão dos CEPACs de lote único e
indivisível, tendo como premissa a transferência do risco do mercado imobiliário para o
adquirente dos CEPACs e garantido o recurso para a execução de todas as obras. O
Leilão prova que o vencedor do leilão dos CEPACs levaria todos os títulos Além da opção
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de compra de alguns terrenos localizados na AEIU do porto, em contra partida o
adquirente assume toda a despesa da operação urbana.

Com isso a prefeitura garantiu todo o recurso, sem utilizar o tesouro municipal,
para concluir a revitalização de toda a Região Portuária em troca de parte da valorização
imobiliária da área. Porém a prefeitura perdeu parte do seu protagonismo no
desenvolvimento imobiliário e como ele não corre mais o risco do CEPAC, a valorização
do ativo que exceder o valor das despesas da operação urbana será integralmente
apropriada pelo vencedor do leilão CEPACs.

O vencedor do Leilão dos CEPACs, pelo valor de R$ 3,5 bilhões, foi o Fundo de
Investimento Porto Maravilha que é administrado pela Caixa Economica Federal possui
como cotista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O leilão foi realizado em
13 de junho de 2011 e as obras tiveram início em 14 de junho de 2011, neste momento o
município garantiu todos os recursos necessários para a execução das intervenções da
revitalização do porto maravilha.

Vale reforçar que uma operação urbana é um processo de credibilidade onde o
mercado acredita que o poder publico vai executar as intervenções e por isso compra o
CEPAC e com o dinheiro da venda o Município executa as obras e o valor do m² da
região valoriza fazendo ganhos para que investiu na região.

5 - Resultados Obtidos

A operação urbana consorciada porto maravilha, está calcada e numa estratégia
em que todos os stakeholders envolvidos, ganham com a revitalização da Região. Diante
disso, passado 05 anos do leilão dos CEPACs, analisaremos os resultados obtidos na
ótica dos seguintes agentes: (1) Cidade do Rio de Janeiro; (2) Vencedor do Leilão dos
CEPACs; e (3) Mercado imobiliário.

5.1 Resultados para a Cidade do Rio de Janeiro

Vale recordar que a premissa básica do projeto porto maravilha era a revitalização
da região portuária sem o dispêndio dos recursos municipais o que foi conseguido através
da modelagem proposta, ou seja, o município esta realizando uma intervenção que custa
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R$ 7,6 bilhões sem utilizar recursos receitas fiscais e patrimoniais, talvez este seja o
principal resultado se olharmos do ponto de vista financeiro.

Outro resultado foi a devolução para a cidade do rio de janeiro de uma área 5
milhões de m² que se incorporam definitivamente ao tecido urbano da cidade, uma área
que antes gera despesa tanto financeira quanto social, passa agora gerar divisas para o
município, seja em arrecadação de impostos (IPTU, ITBI e ISS) seja em geração de
empregos.

Além disso, foram restaurados importantes equipamentos culturais da região, como
a antiga estação ferroviária da Gamboa (Galpões da Gamboa), o restauro do Centro
Cultura José Bonifácio (CCJB), restauro da Igreja São Francisco da Prainha e o restauro
do antigo clube Sociedade Dramática Filhos de Talma. Ganho inestimável para o
patrimônio histórico da Cidade e do país.

Foi encontrado durante a obra vários fragmentos de objetos que fazem parte da
nossa história, todos eles foram catalogados pela arqueologia e serão colocados a
disposição para visitação. O mais emblemático achado é o Cais do Valongo e Cais da
Imperatriz descobertos na revitalização da Rua Barão de Tefer, este Cais segundo
historiadores seria o que mais recebeu escravos na America Latina. Foi criada uma praça
ao redor deste achado que ficou exposto para visitação. Hoje este símbolo concorre para
ser reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Foram construídos dois novos museus, o Museu de Arte do Rio de Janeiro e o
Museu do Amanhã, estes já entre os equipamentos mais visitados da cidade.

No que tange a obra já foram recuperadas a infraestrutura de diversas ruas, foi
construído a via Binário do Porto, o viaduto da perimetral já foi 100% removido e está
dando lugar ao no parque da cidade e o túnel da expressa já esta em fase de conclusão.
Todas essas construções criam uma nova mobilidade da região e disponibiliza infraestrutura de qualidade para as construções novas e as já existentes na região.

No tocante a ocupação foi construído na região três novos hotéis que
disponibilizarão mais de 1.000 quartos para cidade, está em construção diversos
empreendimentos que serão espaços para empresas e suas sedes, a qual destacamos a
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sede da Loreal no Brasil. Esta previsto a construção de mais de 8.000 unidades
residenciais e ja se observa um grande interesse da polução em visitar e morar nesta
região, coisa que a 05 anos atras seria impossível.

É importante destacar que a população que residia na região portuária, também foi
agraciada com a nova rede de infraestrutura, com a geração de emprego, com o
desenvolvimento de novos empreendimentos e com a qualificação do comércio local
(bares, restaurante e etc). Uma das grandes preocupações do projeto é melhorar a
qualidade de vida para as pessoas que já residiam na região.

5.2 Resultados para o Vencedor do Leilão de CEPACs (FIIPM)

Passados 05 anos do Leilão dos CEPACs os resultados para o Fundo de
Investimento Imobiliário, são bastante expressivos, pois quando ele venceu o leilão ele
comprou todos os CEPACs mais a opção de compra de alguns terrenos e em
contrapartida assumiu uma divida de R$ 8 bi em 15 anos. Atualmente o CEPAC que foi
vendido no Leilão pelo valor de face de R$ 545,00 hoje é negociado pelo FIIPM pelo valor
aproximado de R$ 1.600,00, ou seja, o Fundo pagou R$ 3,5 bi pela totalidade do estoque
dos CEPACS que hoje valém R$ 10 bi.

Além disso, o FIIPM Adquiriu 07 terrenos que tem o potencial de atingir o valor
geral de venda (VGV) em 31,4 bi. As negociações do fundo são majoritariamente
realizadas por permuta imobiliária, seja com terreno seja com CEPAC. Considerando uma
permuta de 20% do VGV com os terrenos a Caixa teria um ganho de aproximadamente
6,2 bi.

Potencial dos Terrenos Adquiridos pelo FIIPM
Terrenos

Area Total
Edificavel (ATE)
Paria Formosa
814.310
Usina de Asfalto
155.944
Patio da Marítima
190.471
Clube dos Portuarios
274.040
Galpão aplauso
127.680
Terreno da CEDAE
187.680
Gasômetro
1.194.107
Usina de Asfalto
183.463
Total
3.127.695

Valor Geral de
Venda (R$)
7,9 bi
1,8 bi
1,8 bi
3,1 bi
1,4 bi
2,1 bi
11,5 bi
1,8 bi
31,4 bi
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Fonte: CDURP

Outro ganho para o Fundo é a disponibilização de terrenos a mercado, o que gera
liquidez para os CEPACs, observa-se que atualmente 98% dos terrenos da Região são
privados, conforme segue abaixo.

Situação Fundiária em 2015

Atualmente está em fase início ou término de obra, aproximadamente 500 mil m²
de áreas residenciais e comerciais na região portuária, observa-se que este numero
corresponde a CEPACs que foram emitidos pela Prefeitura adquiridos pelo FIIPM e que
se transformaram em área de ocupação, gerando ganhos tanto para a cidade quanto para
o Fundo.

5.3 Resultados para o Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro

As transações de empreendimentos imobiliários e os novos lançamentos
praticamente inexistiam na região portuária. A partir de 2012, logo após o Leilão dos
Cepacs, observa-se novos lançamentos na região do porto maravilha, sendo essa área
hoje mais relevante em termos de imóveis licenciados do que a Grande Tijuca, conforme
demonstrado no gráfico abaixo.
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Licenciamentos de Empreendimento Imobiliários na Cidade do Rio de Janeiro

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU

Verifica-se um novo mercado imobiliário sendo criado no centro do Rio de Janeiro,
segundo do Zap imóveis, antes da operação do porto maravilha, dentre as poucas
transações que se observavam o valor do m² esta de R$ 2.000,00 para empreendimentos
comerciais e algo em torno de R$ 1.000,00 para residenciais, e predominantemente
imóveis de baixa qualidade. Atualmente os imóveis comerciais são negociados a R$
15.000 o m² e os em residenciais de 9.000 o m². O empreendimento Porto Atlântico foi
lançado no ano de 2012 e teve todas as suas unidades vendidas no lançamento.

O mix atual é de 29,3% residencial e 70,7% não-residencial, referente a um
consumo de apenas 8,28% do Estoque de Potencial Adicional Construtivo total. Porém
uma mudança na tendência do mix das transações é observado a partir de 2014,
conforme se observa abaixo.

Consumo Parcial Total:
Consumo Parcial Uso Residencial:
Consumo Parcial Uso Não-Residencial:

Residencial
Mix atual:

338.587,00 m²
99.207,36 m²
239.379,73 m²

(8,28%)
(2,43% )
(5,85% )

Residencial

Não-

29,3%

70,7%
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Fonte: CDURP

Apesar da retração momentânea do mercado imobiliário, seguindo tendência
nacional, o consumo do estoque em 2015 é superior ao de todo o ano de 2014 e segue
favorável ao uso residencial. A expectativa é que com a retomada do mercado, em 2016 e
2017, os empreendimentos residenciais permaneçam predominantes - como tem sido em
2015 – em linha com o aperfeiçoamento da legislação e a criação dos novos incentivos à
produção habitacional inseridas em 2014 e 2015.

6 - AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA E CONCLUSÃO

Como foi dito ao longo deste trabalho o objetivo principal deste projeto era a
revitalização da região portuária do Rio de Janeiro, também como foi abordado esse foi
um projeto que vinha sendo estudado ao longo dos últimos 30 anos e sempre esbarrava
na forma de financiamento das intervenções.

A estratégia usada pela Prefeitura de usar diversos instrumentos do Estatuto das
Cidades, sendo o principal deles o CEPACs, como forma de financiamento parece ser
acertada já que com este instrumentos foram arrecadados todos os recursos necessários
para se fazer um plano de intervenção que transformará a região portuária.

A base dessa estratégia é a expectativa de ganho futuro. O incorporador compra o
CEPAC esperando que a obra que será realizada, com o dinheiro que ele pagou no título
irá valoriza a área de tal forma que o preço do valor do m² remunerará o capital investido.

O início deste processo que é complicado pois, primeiro se faz a obra e depois vem
a valorização imobiliária, ou seja, adianta um recurso da valorização futura para fazer as
obras esperando que a valorização será suficiente para pagar as obras e ainda ter
margem de ganho para o incorporador.
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Diante disso, o segredo para manter este ciclo virtuoso ativo é a credibilidade de
que as obras serão realizadas com qualidade, no custo e no prazo. Como a Prefeitura
utilizou para contratar os serviços e obras por uma PPP isso deu mais garantias para o
mercado. Além disso, o dinheiro auferido com a venda dos CEPACs devem
obrigatoriamente ser investido nas intervenções e a aplicação destes recursos são
fiscalizados também pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Outro ponto importante da estratégia foi a venda dos CEPACs em lote único, essa
estratégia permitiu que a Prefeitura transferisse o risco do mercado imobiliário para o
comprador do CEPAC, isso quer dizer que no momento atual de crise as obras não
dependem de venda de CEPAC para que elas continuem evoluindo. Caso não tivesse
sido desta forma talvez as obras poderiam estar paradas pois no cenário atual não
teríamos nenhum comprador dos títulos.

Porém, por outro lado esta estratégia de transferência de risco para o vencedor do
Leilão dos CEPACs o FIIPM, a prefeitura perdeu parte do seu protagonismo nas
negociações imobiliárias e a possibilidade de ganho futuro com a valorização dos
CEPACs, que ultrapasse o montante necessário para pagar as intervenções, ou seja, se a
valorização dos ativos da operação ultrapassarem os R$ 8 bilhões (custo da operação
urbana) o ganho será integralmente do FIIPM.

Observa-se que a estratégia de criar uma companhia independente, que possui
autonomia para gerir a operação, que tenha padrões de governança corporativa de alta
qualidade e que tem como objetivo único e exclusivamente a implantação da Operação
também trouxe bons resultados. A CDURP após esses 5 anos e já tendo executados
projetos relevantes, a Companhia permanece com uma estrutura enxuta com foco nas
entregas das intervenções e com um clima organizacional do início, menos hierarquia e
fluidez na comunicação e processos.

Outro ponto bastante relevante foi tratar o patrimônio histórico da região como um
ponto de valorização da região do porto, com isso recuperando diversos patrimônios
históricos, construindo novos equipamentos culturais, o que gerou um aumento no fluxo
de pessoas transitando e conhecendo a região.
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Constatou-se também que o mercado imobiliário permanece interessado na região
portuária e que desde 2012 se observa um aumento no número de lançamentos na área,
mesmo sem as obras estarem totalmente construídas, tudo isso é fruto de que a
credibilidade se mantém forte no projeto, pois os investidores estão lançando seus
empreendimentos sem a operação esta concluída. Segue abaixo o mapa de ocupação da
região.

Fonte: CDURP

O Mapa acima demonstra que a estratégia utilizada pela Prefeitura esta atingindo o
seu objetivo que é revitalizar a região portuária do Rio de Janeiro, sem utilizar recursos de
Tesouro Municipal, ocupando a região e transformando a região em um novo centro onde
as pessoas podem viver e trabalhar.

Diante disso, o uso da inovação utilizando os instrumentos financeiros do mercado
de capitais, junto com os instrumentos urbanísticos e a Parceria Publico Privada, foi o
fator preponderante para o sucesso da estratégia, ou seja, fica evidente que é possível
inovar no setor publico, sem perde o rigoroso controle que os recursos públicos devem
ser submetidos. Pelo contrario no caso do Porto Maravilha, demonstrou que essa
estratégia tornou a viabilização do projeto mais ágil e eficaz, com um controle mais
rigoroso que teria se fosse feito de forma tradicional.
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