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RESUMO 

As avaliações de diferentes ativos são amplamente utilizadas em diversos setores e em vários contextos. 

A crescente globalização dos negócios faz com que seja necessária a existência de padrões internacionais 

para que as avaliações possam ser conduzidas e entregues com transparência, consistência e credibilidade. 

Além disso, em função da integração do mercado imobiliário com o mundo financeiro, seja através de 

fundos ou incentivos ao desenvolvimento, existe uma demanda de atendimento de normas específicas, 

dentre elas a norma internacional de avaliação. O International Valuation Standards Council (IVSC) é a 

entidade reconhecida que produz as normas internacionais de avaliação, conhecidas como International 

Valuation Standards (IVS). No entanto, apesar da existência destas, ainda há as normas locais que, por 

vezes apresentam variações em relação a norma internacional que podem causar confusões para 

investidores internacionais e desassociações normativas. No Brasil, a norma responsável por fornecer as 

diretrizes para o trabalho de avaliação é a NBR 14653 – Avaliação de bens, elaborada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O objetivo deste estudo é comparar as referidas normas para o 

avaliador brasileiro entender seus requisitos e o modo de funcionamento da atividade num cenário 

internacional e assim, se manter competitivo no mercado e ampliar seu horizonte de possibilidades. 
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ABSTRACT 

The valuation of different assets is broadly utilized in several sectors and in various contexts. The 

growing globalization of business makes necessary the existence of international standards so that 

valuations can be conducted and delivered with transparency, consistency and credibility. Besides, 

because of the integration between the real estate market and the financial world, through its funds or 

development incentives, there is a need to comply with certain standards, amongst them the international 

valuation standard. The International Valuation Standards Council (IVSC) is the independent global 

standard setter – known as International Valuation Standards (IVS) - for valuation practice and the 

valuation profession. Despite the existence of the IVS, there are still the local standards that could differ 

from the international standard, causing normative disassociation and confusion among international 

investors. In Brazil, the valuation standard is NBR 14653 – Assets Appraisal, created by the Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). The objective of this study is to compare the stated standards so 

that the Brazilian valuation professional can understand its requisites and how it is made in an 

international scenario and thus, keep competitive in the market and broaden the opportunities. 
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1. INTRODUÇÃO 

As avaliações de diferentes ativos são amplamente utilizadas em diversos setores e em diferentes 

contextos. A crescente globalização dos negócios faz com que seja necessária a existência de 

padrões internacionais para que as avaliações possam ser conduzidas e entregues com 

transparência, consistência e credibilidade. Além disso, em função da integração do mercado 

imobiliário com o mundo financeiro, seja através de fundos ou incentivos ao desenvolvimento, 

existe uma demanda de atendimento de normas específicas, dentre elas a norma internacional de 

avaliação (ANGHEL, 2016). 

No contexto da propriedade, com o surgimento de corporações multinacionais e de investidores 

internacionais no mercado imobiliário foi criada uma demanda por serviços de avaliações num 

contexto internacional. A oferta de serviços internacionais no mercado imobiliário foi criada a 

partir da fusão de empresas de serviços imobiliários, tais quais a CBRE e a JLL (PARKER, 

2016). 

O International Valuation Standards Council (IVSC) é a entidade reconhecida que produz as 

normas internacionais de avaliação, conhecidas como International Valuation Standards (IVS). 

No entanto, apesar da existência destas, ainda há as normas locais que, por vezes podem 

apresentar variações em relação a norma internacional.  

As variações entre a norma internacional e as normas locais podem causar confusões para 

investidores internacionais e desassociações normativas. Ainda que a metodologia avaliatória 

seja diferente ao redor do globo, a norma internacional deve prevalecer no sentido de definição 

de valor de mercado, ética profissional e responsabilidades do avaliador (RICS, 2014a).  

No Brasil, a norma responsável por fornecer as diretrizes para o trabalho de avaliação é a NBR 

14653 – Avaliação de Bens, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e composta por sete partes.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

▪ Comparar as normas de avaliação internacional e brasileira no contexto imobiliário 

urbano 

 

Objetivos Específicos 

 

▪ Analisar a norma internacional IVS 2017 no contexto imobiliário urbano 

▪ Analisar a norma brasileira NBR 14653 no contexto imobiliário urbano 

▪ Identificar quais variáveis serão utilizadas para comparar as normas 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho constitui-se de uma análise comparativa entre a norma internacional e a 

norma brasileira com o objetivo de verificar as similaridades e distinções entre elas e identificar 

aspectos de melhora na atividade profissional. 

Para tanto será necessária a revisão das normas supracitadas, a identificação das variáveis mais 

relevantes para fins de comparação, a comparação das normas e posterior análise dos principais 

pontos de divergência e de aperfeiçoamento do exercício profissional. 
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A natureza da pesquisa é aplicada uma vez que visa gerar conhecimentos práticos para a 

atividade de avaliação, de abordagem qualitativa, uma vez que serão analisadas e comparadas 

normas e com objetivo descritivo. 

2.1. International Valuation Standards (IVS) 

A IVS mais recente é a de 2017, aprovada em dezembro de 2016 e com data efetiva no dia 1º de 

julho de 2017. A IVS é dividida em três: 

 

▪ IVS Framework: princípios gerais referentes à objetividade, julgamento, competência e 

desvios aceitáveis 

▪ IVS General Standards: requisitos para atividade de avaliação de qualquer ativo e para 

qualquer objetivo, incluindo os termos de compromisso, bases de valor, abordagem, 

métodos e relatório. 

▪ IVS Asset Standards: requisitos relativos a tipos específicos de ativos, que devem ser 

seguidos em conjunção ao IVS General Standards. 

2.1.1. IVS Framework 

O IVS Framework aborda o cumprimento com o IVS, reforça alguns conceitos já definidos no 

Glossário da norma, dos quais destaca-se o conceito de avaliador, que, segundo a norma é o 

indivíduo ou grupo de indivíduos ou empresa que possua as qualificações necessárias, habilidade 

e experiência para executar a avaliação de maneira objetiva, imparcial e competente. Em 

algumas jurisdições, o licenciamento é pré-requisito para a atividade de avaliador 

Além disso a IVS Framework trata da objetividade, competência e desvios. Quanto à 

objetividade, a norma expressa a necessidade do avaliador em realizar julgamentos imparciais 

referentes à confiabilidade dos inputs e pressupostos, promovendo assim a transparência e 

reduzindo a influência da subjetividade no processo de avaliação. 

Caso o avaliador não possua todas os requisitos para conduzir a avaliação, ou seja, caso não 

possua as habilidades técnicas, experiência e conhecimento para performar todos os aspectos da 

avaliação, é permitido que ele procure assistência de especialistas, desde que tal assistência seja 

divulgada no escopo do trabalho e no relatório. Neste caso, porém, é necessário que o avaliador 

tenha habilidades técnicas apropriadas, experiência e conhecimento para interpretar e utilizar o 

trabalho do especialista. 

Este capítulo da norma ainda trás o conceito de departure, aqui traduzido livremente como 

desvio, uma vez que se trata de uma circunstância onde uma legislação específica ou 

regulamentação que tenha que ser seguida e divirja dos requisitos da IVS. Estes desvios, neste 

caso, são obrigatórios para que a avaliação esteja em conformidade com a IVS. 

2.1.2. IVS General Standards 

O IVS General Standards é dividido em cinco módulos que serão abordados a seguir. 

2.1.2.1. IVS 101 Scope of Work 

O escopo de trabalho ou termos de compromisso são aqueles fundamentais para a avaliação, tais 

como quais ativos estão sendo avaliados, o objetivo da avaliação e as responsabilidades dos 

envolvidos. Este item da norma divide as avaliações em: 

▪ In-house valuations: avaliações realizadas por avaliadores para seus próprios 

empregadores 
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▪ Third-party valuations: avaliações realizadas por avaliadores para clientes 

▪ Valuation review: revisão de avaliações onde o profissional não necessariamente irá 

fornecer sua própria opinião de valor 

 

O escopo de trabalho deve ser comunicado ao cliente antes da finalização do trabalho e deve 

possuir os seguintes itens: 

▪ Identificação do avaliador 

▪ Identificação do cliente (se algum) 

▪ Identificação de outros usuários 

pretendidos (se algum) 

▪ Ativo sendo avaliado 

▪ Moeda da avaliação 

▪ Objetivo da avaliação 

▪ Base de valor utilizada 

▪ Data da avaliação 

▪ Natureza, extensão e limitações do 

trabalho 

▪ Natureza e fontes de informações 

▪ Premissas significativas e/ou 

especiais 

▪ Tipo de relatório 

▪ Restrições de uso, distribuição e 

publicação do relatório 

▪ Declaração de que a avaliação será 

conduzida em conformidade com a 

IVS 

 

Estes requisitos são frutos de duas ressalvas fundamentais da norma: 

▪ Toda avaliação e o trabalho realizado para sua preparação deve ser apropriado ao 

objetivo pretendido 

▪ O avaliador deve garantir que o destinatário da avaliação entenda o que está sendo 

prestado e qualquer limitação de uso antes que a avaliação esteja finalizada e apresentada 

 

Conforme Parker (2016), dessa forma o processo de avaliação claramente parte do princípio 

geral da transparência e que, seguindo tais instruções com cuidado e atenção, a relação cliente-

avaliador será mais efetiva e o trabalho será conduzido com suavidade. 

2.1.2.2. IVS 102 Investigations and Compliance 

Para ser compatível com o IVS, as avaliações devem ser conduzidas de acordo com todos os 

princípios levantados no IVS que são apropriados para o objetivo da avaliação e os termos e 

condições elaborados no escopo de trabalho. 

As investigações devem ser compatíveis com o objetivo da avaliação e evidências suficientes 

devem ser reunidas nas atividades como vistoria, consulta, cálculo e análise para garantir que a 

avaliação seja devidamente embasada.  

Um ponto importante presente na norma é quanto à credibilidade da informação quando esta for 

de origem outra além do avaliador. Neste caso, a informação requer consideração, podendo ser 

necessária investigação e/ou corroboração da mesma. Caso a credibilidade ou a confiabilidade da 

informação não possam ser confirmadas, tal informação não deve ser utilizada. 

Os aspectos que os avaliadores devem levar em consideração, quanto à credibilidade e 

confiabilidade das informações são: 

▪ Objetivo da avaliação; 

▪ Importância da informação para a conclusão da avaliação; 

▪ Competência da fonte de informação em relação ao objeto, e 

▪ Independência da fonte de informação do ativo objeto da avaliação e/ou do destinatário 

da avaliação. 

 

Este item da IVS ainda prevê a obrigatoriedade de manter todo o trabalho desenvolvido e as 

informações coletadas para o desenvolvimento da avaliação por um período razoável após o 
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término do trabalho a observar os requerimentos legais. Tal registro também deverá ser entregue 

para o cliente. 

2.1.2.3. IVS 103 Reporting 

A norma não prevê um formato específico de relatório, mas ressalta a obrigatoriedade do mesmo 

em fornecer informações claras e precisas acerca do escopo, do objetivo e do uso pretendido da 

avaliação e a divulgação de qualquer premissa, incerteza ou condições limitantes. A norma ainda 

prevê que o relatório deve, no mínimo, ser composto dos seguintes itens: 

▪ Itens do IVS 101 Scope of Work 

▪ Abordagem adotada 

▪ Método utilizado 

▪ Principais inputs 

▪ Premissas realizadas 

▪ Conclusão do valor e principais 

motivos para tal conclusão 

▪ Data do relatório (pode ser diferente 

da data da avaliação) 

 

Caso o relatório seja uma revisão de avaliação, o relatório deverá ser composto dos seguintes 

itens: 

▪ Itens do IVS 101 Scope of Work 

▪ Relatório de avaliação a ser 

analisado e os inputs e premissas nos 

quais a avaliação foi baseada 

▪ Conclusão do revisor 

▪ Data do relatório (pode ser diferente 

da data da avaliação) 

 

De acordo com Parker (2016), o atendimento do exposto na IVS 103 resulta num trabalho com 

alto nível de clareza e transparência. O autor resume a essência do IVS 101, IVS 102 e IVS 103 

como: “fale o que você irá fazer, faça e fale o que você fez”. 

2.1.2.4. IVS 104 Bases of Value 

As bases de valor descrevem as premissas fundamentais nas quais os relatórios de avaliação 

serão baseados. Elas devem ser pertinentes aos termos e ao objetivo da avaliação. Para ter 

conformidade com a norma é necessário que o avaliador selecione a base apropriada de valor e 

siga os requisitos associados a esta, sendo estes inclusos na IVS ou não. 

A IVS prevê bases de valor definidas pela IVS e as não definidas pela IVS. Aqui serão expostas 

apenas as bases de valor definidas pela IVS, conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Bases de Valor 

Base de Valor Conceito 

Valor de Mercado  

(Market Value) 

Montante estimado mais provável para qual um ativo ou um passivo devem ser 

trocados na data de avaliação entre um potencial comprador e um potencial vendedor 

numa transação entre partes não relacionadas, agindo independentemente, em 

condições normais de mercado, depois da publicidade adequada e onde as partes 

agirem com conhecimento, com prudência e sem compulsão. 

Mercado de Aluguel 

(Market Rent) 

Montante estimado mais provável para qual um bem imobiliário seja alugado na data 

de avaliação entre um potencial locador e um potencial locatário numa transação 

entre partes não relacionadas, agindo independentemente, em condições normais de 

mercado, depois da publicidade adequada e onde as partes agirem com conhecimento, 

com prudência e sem compulsão. 

Valor Justo  

(Equitable Value) 

Preço estimado para a transferência de um ativo ou passivo entre partes potenciais 

específicas levando em consideração as respectivas vantagens ou desvantagens que 

cada um ganhará na transação. 

Valor de Investimento 

(Investment Value/Worth) 

Valor do ativo para um proprietário específico ou potencial para investimento 

individual ou para objetivos operacionais. Reflete os benefícios recebidos por uma 
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entidade por controlar o ativo, não envolve transação. É frequentemente usado para 

medir a performance do investimento. 

Valor Sinergético 

(Synergistic Value) 

Resultado da combinação ente dois ou mais ativos ou participações onde o valor 

conjunto é mais do que a soma dos valores separados. 

Valor de Liquidação 

(Liquidation Value) 

Montante que seria realizado quando o ativo ou grupo de ativos fossem vendidos de 

forma fragmentada. O valor de liquidação pode ser determinado sobre duas premissas 

de valor: uma transação antiga com um período típico de comercialização e uma 

transação forçada num período reduzido de comercialização 

International Valuation Standards 2017 

 

A norma ainda define as premissas de valor ou uso assumido, que é definido como sendo a 

maneira como um ativo é usado em determinadas circunstâncias. As premissas de valor mais 

comuns são resumidamente conceituadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Premissas de Valor 

Premissa de Valor Conceito 

Maior e melhor uso 

(Highest and best use) 

Forma que resultaria no maior valor para o ativo. O maior e melhor uso deve ser 

possível fisicamente (quando aplicável), viável financeiramente, permitido 

legalmente e resultar no maior valor 

Uso atual/Uso existente  

(Current use/existing use) 

Forma de como um ativo é utilizado atualmente 

Liquidação Ordenada 

(Orderly Liquidation) 

Valor de um grupo de ativos que poderiam ser vendidos, dado um período razoável 

para encontrar um comprador, com o vendedor sendo obrigado a vender no estado 

como está e onde se encontra 

Venda Forçada  

(Forced Sale) 

Valor onde o vendedor é obrigado a vender e, como consequência, não há tempo para 

realizar o marketing apropriado e os compradores podem não ser capazes de realizar a 

devida diligência 

International Valuation Standards 2017 

2.1.2.5. IVS 105 Valuation Approach and Methods 

A norma prevê três abordagens de avaliação baseadas nos princípios econômicos de equilíbrio de 

preço, antecipação de benefícios ou substituição (Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Abordagens e Métodos de Avaliação previstos na IVS 105  

Abordagens Métodos 

Abordagem de Mercado 

 

Método Comparativo de Transações 

Método Comparativo de Transações Publicamente Negociadas 

Abordagem de Renda Método do Fluxo de Caixa Descontado 

Método da Capitalização da Renda 

Abordagem de Custo Método da Substituição 

Método da Reprodução 

Método do Somatório 

International Valuation Standards 2017 

 

A abordagem de mercado é baseada no princípio econômico do equilíbrio de preço e tem o seu 

valor definido a partir da comparação do ativo com outros idênticos ou comparáveis onde existir 

informação sobre o preço. A abordagem é, então, dependente da existência destes elementos 

similares e baseada na comparação, sendo que o nível de similaridade é de fundamental 

importância no contexto imobiliário, uma vez que de forma geral os imóveis são heterogêneos e, 

mesmo se forem fisicamente idênticos, a localização sempre será diferente, mesmo quando 

apenas marginalmente (PARKER, 2016; IVSC, 2017). 
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Conforme Parker (2016), a abordagem da renda é baseada no princípio econômico da 

antecipação dos benefícios, ou seja, o valor é a conversão de fluxos de caixa futuros trazidos a 

valor presente num único valor. Ainda que conceitualmente simples, esta abordagem se torna 

complexa uma vez que se faz necessário definir o fluxo de caixa e determinar uma taxa de 

desconto apropriada. 

A abordagem de custo é baseada no princípio econômico da substituição, ou seja, o comprador 

não irá pagar mais por um determinado ativo que o custo de obter um ativo de mesma utilidade, 

seja através da compra ou construção, a não ser que por aspectos relacionados a tempo, 

inconveniência, risco e demais fatores. É geralmente utilizada quando não é possível utilizar as 

outras abordagens, ou seja, quando não existir evidência de preços de transações para imóveis 

similares ou quando não foi identificável o fluxo de renda que poderia ser relevante ao 

proprietário. Dessa forma, a abordagem de custo é mais aplicada em imóveis especializados, 

com edifícios públicos, no exemplo de museus, ou grandes instalações em operação, tais como 

aeroportos (PARKER, 2016; IVSC, 2017). 

 

A seleção da abordagem deve considerar no mínimo os seguintes critérios: 

▪ Apropriada base de valor e premissas de valor determinadas pelos termos e objetivo da 

avaliação 

▪ Forças e fraquezas da abordagem e do método 

▪ Método mais apropriado em função da natureza do ativo e das abordagens ou métodos 

usados por participantes no mercado 

▪ Disponibilidade de informações confiáveis necessárias para aplicação do método 

 

A norma não impõe que os avaliadores utilizem mais de um método de avaliação, porém prevê a 

consideração por parte do avaliador de várias abordagens e métodos dependendo da existência de 

dados e informações precisas e confiáveis. 

É pontuada a importância de utilizar informações relevantes observadas no mercado em qualquer 

abordagem utilizada e, ainda que a norma afirme que não existe uma abordagem ou método 

único aplicável a todas as circunstâncias, a informação de preço num mercado ativo é 

considerada ser a evidência mais forte de valor. 

2.1.3. Asset Standards 

Tal parte da IVS é referente aos requisitos relativos a tipos específicos de ativos (Quadro 4), que 

devem ser seguidos em conjunção ao IVS General Standards.  
 

Quadro 4 – Normas Específicas para Ativos 

Nome  Tipo de Ativo Exemplo  

IVS 200 Business and 

Business Interests 

Atividades comerciais, industriais, de serviço ou de investimento Transportadora  

IVS 210 Intangible 

Assets 

Ativo não monetário que se manifesta por sua própria propriedade 

econômica. Não possui substância física, mas garante direitos e/ou 

benefícios econômicos para o seu dono.  

Marca 

registrada 

IVS 300 Plant and 

Equipment 

Máquinas e equipamentos Betoneira 

IVS 400 Real Property 

Interests 

Direito de propriedade, controle, uso ou ocupação de terrenos a 

edifícios. 

Casa 

unifamiliar 

IVS 410 Development 

Property 

Ativo que deve ser remodelado para atingir o maior e melhor uso ou 

onde as melhorias estão sendo contempladas ou realizadas no momento 

da avaliação 

Prédio em 

construção 

IVS 500 Financial 

Instruments 

Contrato que cria direitos e obrigações entre partes específicas para 

receber ou pagar dinheiro ou outra contrapartida financeira 

Títulos públicos 

International Valuation Standards 2017 
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No que tange a avaliação de imóveis tem-se então a IVS 400 Real Property Interests e a IVS 410 

Development Property, que serão abordadas a seguir. 

2.1.3.1. IVS 400 Real Property Interests 

 

Na parte introdutória deste capítulo da norma é informado que o avaliador deve entender o 

enquadramento legal do objeto da avaliação. Outrossim, define que há basicamente três tipos de 

direitos relacionados aos imóveis, ainda que possuam termos diferentes em jurisdições distintas: 

▪ Direto Superior: direito de posse e controle do solo e qualquer construção existente nesse 

até a perpetuidade, sujeito apenas a direitos subordinados e outras limitações legais 

▪ Direito Subordinado: direito de posse e controle exclusiva de uma parte do solo ou 

construção por um período definido 

▪ Direito de Uso: direito de uso do solo ou construção sem direito exclusivo de posse e 

controle 

 

Para cumprir com a IVS 101 Scope of Work, é necessário que as seguintes informações sejam 

incluídas: 

▪ Descrição do imóvel 

▪ Identificação de qualquer direito superior ou subordinado que afete o direito do imóvel 

objeto da avaliação 

 

Para atender outros requisitos da IVS 101 e IVS 102, os seguintes itens devem ser considerados: 

▪ Evidência requisitada para verificar o direito do imóvel e outros direitos relativos 

▪ Extensão da vistoria 

▪ Responsabilidade pela informação referente às áreas 

▪ Responsabilidade pela confirmação da especificação e condição de qualquer construção 

▪ Extensão da investigação na natureza, especificação e adequação dos serviços 

▪ Existência de qualquer informação referente às condições das fundações 

▪ Responsabilidade pela identificação de riscos ambientais atuais e potenciais 

▪ Permissões legais ou restrições de uso do imóvel e qualquer mudança esperada ou 

potencial nestas  

 

Em relação às bases de valor, o avaliador deve escolher a base apropriada, no entanto, o 

avaliador deve considerar o maior e melhor uso, que pode ser diferente do uso atual.  

Referente à abordagem de avaliação, as três descritas na IVS 105, abordagem de mercado, 

abordagem de renda e abordagem de custo podem ser utilizadas para a avaliação de imóveis. No 

Quadro 5 é abordados os principais aspectos da norma acerca tal tópico. 

 
Quadro 5 – Abordagens de Avaliação 

Abordagem Considerações IVS 400 

Abordagem 

de Mercado 

▪ Abordagem comum para avaliação imobiliária apesar da heterogeneidade dos imóveis  

▪ Para comparar os imóveis os avaliadores devem adotar unidades de comparação aceitas e 

adequadas, tais como preço por metro quadrado 

▪ Algumas características a serem consideradas na avaliação:  

- quem está provendo a informação de valor e o tipo de direito sendo avaliado 

- localização 

- qualidade do solo ou idade e especificação da construção 

- uso permitido ou zoneamento 

- circunstâncias nas quais o preço foi determinado e a base de valor requerida 

- data efetiva da evidência do preço e a data da avaliação 

- condições de mercado no momento de transações relevantes e como eles diferem daquelas 

no momento da avaliação 
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Abordagem 

de Renda 

▪ No caso de imóveis para investimento, a renda poderia ser em forma de aluguel e no caso de 

imóveis ocupados pelo dono, a renda poderia ser o aluguel pressuposto (ou aluguel poupado) 

▪ No fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa para um futuro definido é ajustado a valor 

presente por uma taxa de desconto 

▪ A taxa de desconto é baseada no valor do dinheiro no tempo e nos riscos e benefícios do fluxo 

de caixa em questão  

▪ O desenvolvimento da taxa de desconto deve ser influenciado pelo objetivo da avaliação 

Abordagem 

de Custo 

▪ Geralmente aplicado através do Método da Substituição depreciado 

▪ Como já exposto na IVS 105, pode ser a principal abordagem quando a abordagem de 

mercado e a abordagem de renda não puderem ser utilizadas 

▪ É necessário, primeiramente, calcular o custo da substituição, que é normalmente o custo de 

substituição do imóvel por um equivalente moderno, na data de avaliação, considerando todos 

os custos, tais como, valor do terreno e valor dos projetos. 

▪ O custo do equivalente moderno deve, então, ser sujeito a ajuste para obsolescência física, 

funcional, tecnológica e econômica. O objetivo deste ajuste é estimar a desvalorização do 

imóvel. 

International Valuation Standards 2017 

 

A IVS 400 estabelece ainda as seguintes condições especiais: 

▪ Hierarquia de Direitos: os diferentes tipos de direitos não são mutualmente exclusivos e 

frequentemente o valor da soma dos valores de diferentes direitos não será o valor do 

direito superior não onerado, dessa forma, é necessário identificar a natureza dos direitos 

do conferidas ao titular e verificar qualquer limitação ou ônus impostas pela existência de 

outros direitos existentes no mesmo imóvel 

▪ Aluguel: quando for realizar a avaliação do direito superior que se encontra alugado ou 

do direito subordinado, criado pelo aluguel, o avaliador deverá considerar o contrato e o 

mercado de aluguel 

 

2.1.3.2. IVS 410 Development Property 

 

A IVS 410 é destinada à avaliação dos seguintes ativos: 

 

▪ Construção de prédios 

▪ Terreno onde está sendo feita a infraestrutura 

▪ Remodelação de um terreno previamente desenvolvido 

▪ Melhoria ou alteração de construções ou estruturas existentes 

▪ Terreno alocado para desenvolvimento definido por lei 

▪ Terreno alocado para alto padrão ou para alta densidade definido por lei 

 

A norma obriga o avaliador a seguir a parte da norma para aquele tipo específico de ativo e 

afirma que o valor residual pode ser bastante sensível a mudanças nas premissas ou projeções 

referentes à renda ou lucro que será obtido quando o projeto for concluído ou qualquer custo 

incorrido do desenvolvimento. O valor também é sensível a mudanças nos custos do projeto ou 

no valor para conclusão.  

Quanto a abordagem, a IVS 410 coloca que as três abordagens podem ser aplicáveis às 

propriedades em desenvolvimento, porém, as duas principais são a abordagem de mercado e o 

método residual, que é um híbrido da abordagem de mercado, da abordagem da renda e da 

abordagem do custo. Tal método é baseado no valor de desenvolvimento bruto e a dedução dos 

custos de desenvolvimento e retorno do desenvolvedor, chegando no valor residual do terreno da 

propriedade em desenvolvimento. Os principais pontos relevantes da IVS 410 quanto às 

abordagens para este tipo de ativo estão dispostas no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Abordagens para propriedades em desenvolvimento 

Abordagem Considerações IVS 410 

Abordagem 

de Mercado 

▪ Alguns tipos de ativos podem ser suficientemente homogêneos e possuir as informações de 

transações para a aplicação do método comparativo 

▪ Limitação da abordagem em ativos maiores, ou mais complexos, ou menores e heterogêneos 

▪ Em ativos onde o desenvolvimento encontra-se incompleto a aplicação desta abordagem é até 

problemática 

▪ Abordagem pode ser apropriada para definir o valor do ativo finalizado como um dos inputs 

necessários para o Método Residual 

Abordagem 

de Renda 

▪ O uso de fluxo de caixa pode ser usado para estabelecer o valor residual  

▪ Da mesma forma que a Abordagem de Mercado, a Abordagem da Renda pode ser apropriada 

para definir o valor do ativo finalizado como um dos inputs necessários para o Método 

Residual 

Abordagem 

de Custo 

▪ Estabelecer os custos do desenvolvimento é uma componente chave para o Método Residual 

▪ Pode ser exclusivamente utilizado como meio de indicar valor da propriedade em 

desenvolvimento que não possui mercado ativo quando concluída 

▪ Para aplicar esta abordagem, o avaliador deve considerar o custo que o comprador potencial 

incorreria em adquirir um ativo similar e desenvolvê-lo com o potencial de lucro similar ao da 

propriedade em desenvolvimento objeto da avaliação. No entanto, tal análise de alternativa, 

iria replicar ora a abordagem de mercado ou o Método Residual, que pode ser aplicado 

diretamente na propriedade em desenvolvimento 

▪ Outra dificuldade é determinar a margem de lucro, uma vez que, apesar do desenvolvedor 

possuir uma margem de lucro definida como meta no início do projeto, o lucro real só é 

determinado, normalmente, pelo valor do ativo quando finalizado. A não ser que um preço 

fixo seja concordado entre as partes, o lucro não é determinado pelos custos incorridos 

International Valuation Standards (2017) 

 

Como considerações especiais, a IVS 410 dispões de pontos referentes aos seguintes expostos 

resumidamente a seguir: 

▪ Método Residual: método que indica o valor residual depois de deduzir todos os custos 

conhecidos ou antecipados necessários para a finalização do desenvolvimento a partir do 

valor antecipado do projeto quando concluído e após as considerações de riscos 

associados 

▪ Ativo Existente: questões que tipicamente devem ser considerados numa avalição antes 

do começo dos projetos, tais como: se existe mercado para o desenvolvimento proposto, 

se o desenvolvimento proposto é de maior e melhor uso para aquele imóvel e naquele 

mercado, entre outros 

▪ Condições Especiais para Relatórios Financeiros: o tratamento contábil pode variar 

dependendo de como está classificada a entidade que relata (por exemplo se está à 

venda, ocupado pelo dono ou propriedade de investimento), o que pode afetar os 

requisitos da avaliação, dessa forma é necessário determinar a classificação da entidade 

antes da seleção do método de avaliação 

▪ Condições Especiais para Operações de Empréstimo: normalmente a base de valor 

apropriada é o valor de mercado, no entanto, é necessário considerar a existência de 

contratos que possam impactar o valor de mercado 

2.2. NBR 14653 – Avaliação de Bens 

A NBR 14653, elaborada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, é constituída 

de sete partes, sob o título geral de Avaliação de Bens: 

▪ Parte 1: Procedimentos gerais; 

▪ Parte 2: Imóveis urbanos; 

▪ Parte 3: Imóveis rurais; 
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▪ Parte 4: Empreendimentos; 

▪ Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral; 

▪ Parte 6: Recursos naturais e ambientais; 

▪ Parte 7: Patrimônios históricos. 

 

As partes 1 e 2 da NBR 14.653 serão analisadas sob enfoque mais conceitual, a fim de compará-

las com a IVS 2017. Desta forma, ainda que presentes, principalmente na NBR 14.653-2:2011, 

procedimentos e requisitos de cálculo não serão apresentados neste trabalho. 

2.2.1. NBR 14653-1:2001 – Procedimentos Gerais 

A parte 1 da norma de avaliação de bens é organizada da seguinte forma: introdução, objetivo, 

referências normativas, definições, símbolos e abreviaturas, classificação dos bens, 

procedimentos de excelência, atividades básicas, metodologia aplicável, especificação das 

avaliações, apresentação do laudo de avaliação e anexo. 

Esta parte da norma tem como objetivo fixar as diretrizes para avaliação de bens, tangíveis e 

intangíveis, quanto: 

▪ Classificação da sua natureza; 

▪ Instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas; 

▪ Descrição das atividades básicas; 

▪ Definição da metodologia básica; 

▪ Especificação das avaliações; 

▪ Requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação 

 

A NBR 14653-1:2001 possui uma lista extensão de definições, das quais ressalta-se as seguintes: 

▪ Engenheiro de Avaliações: Engenheiro de Avaliações: “Profissional de nível superior, 

com habilitação legal e capacitação técnico-científica para realizar avaliações, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA” 

▪ Liquidação Forçada: “Condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em 

prazo menor que o médio de absorção pelo mercado” 

▪ Valor de Mercado: “Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e 

conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado 

vigente” 

▪ Valor em Risco: “Valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar” 

▪ Valor Patrimonial: “Valor correspondente à totalidade dos bens de pessoa física ou 

jurídica” 

▪ Valor Residual: “Quantia representativa do valor do bem ao final de sua vida útil” 

▪ Vantagem da Coisa Feita: “Diferença entre o valor de mercado e o custo de reedição de 

um bem, quando positiva” 

 

O item 6 desta parte da norma trata dos procedimentos de excelência que o engenheiro de 

avaliações deve adotar. São eles: 

▪ Manter-se atualizado quanto ao estado da arte e exercer a atividade se especificamente 

habilitado e capacitado, assessorando-se de especialistas, quando necessário. 

▪ Tratar com confidencialidade o resultado do trabalho e demais informações recebidas do 

cliente 

▪ Não reproduzir trabalhos sem a devida citação 

▪ Declinar contratação e informar as razões ao cliente em motivo de impedimento ou 

suspeição em decorrência de conflito de interesse 
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▪ Evitar participação em competições por preços que firam os honorários profissionais 

▪ Difundir o conhecimento técnico 

 

O item 7, referente às atividades básicas, detalha as etapas do trabalho avaliatório da seguinte 

maneira: 

▪ Requisição da documentação 

▪ Conhecimento da documentação 

▪ Vistoria do bem avaliando 

▪ Coleta de dados 

▪ Escolha da metodologia 

▪ Tratamento dos dados 

▪ Identificação do valor de mercado 

 

No que tange à vistoria a norma pontua que “nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria”. 

E que, em casos excepcionais, admite-se a situação paradigma, conceituada como “situação 

hipotética adotada como referencial para a avaliação de um bem”.  

Quanto a coleta de dados, a norma recomenda aspectos quantitativos, no que se refere a busca 

mais abrangente possível de dados; e aspectos qualitativos, onde recomenda que a diversificação 

e identificação das fontes de informação, que as características sejam identificadas e descritas e 

que os dados da coleta devam ser de preferência contemporâneos e com atributos mais 

semelhantes possíveis aos do avaliando. 

Em relação à escolha da metodologia, a norma indica que esta é função da natureza do bem 

avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade das 

informações de mercado. 

Os métodos previstos na NBR 14653-1:2011 para identificar o valor de um bem, de seus frutos e 

direitos são: 

▪ Método Comparativo Direto de 

Dados de Mercado 

▪ Método Involutivo 

▪ Método Evolutivo 

▪ Método da Capitalização da Renda 

 

Os métodos previstos na mesma norma para identificar o custo de um bem são: 

▪ Método Comparativo Direto de Custo 

▪ Método da Quantificação de Custo 

 

Ainda, a norma coloca a existência de métodos para identificar indicadores de viabilidade da 

utilização econômica de um empreendimento, que são baseados no seu fluxo de caixa projetado 

de onde são determinados indicadores de decisão baseados, por exemplo, no valor presente 

líquido, taxa interna de retorno. 

Independentemente da metodologia escolhida, a norma permite o arredondamento do resultado 

da avaliação, desde que não varie mais de 1% do valor estimado, e permite a indicação da faixa 

de variação de preços do mercado admitida como tolerável, desde que seja apresentada em 

conjunto com a probabilidade associada. 

Ressalta-se que a norma prevê que, em situações atípicas onde ficar comprovada a 

inaplicabilidade das normas prevista na mesma, fica facultado ao engenheiro de avaliações o uso 

de outro procedimento, desde que justificado.  

A identificação do valor de mercado deve conter, além do valor de mercado do bem, o 

diagnóstico do mercado com o intuito de informar a liquidez do mesmo e relatar a estrutura, 

conduta e desempenho do mercado. 

Como requisitos mínimos dos componentes de um laudo de avaliação tem-se: 

▪ Identificação da pessoa física ou jurídica e/ou seu representante legal que tenha solicitado 

o trabalho; 

▪ Objetivo da avaliação; 

▪ Identificação e caracterização do bem avaliando; 
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▪ Indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha; 

▪ Especificação da avaliação; 

▪ Resultado da avaliação e sua data de referência; 

▪ Qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) pela avaliação; 

▪ Local e data do laudo; 

▪ Outras exigências previstas as demais partes da NBR 14653 

 

A avaliação pode ser especificada quanto a fundamentação e a precisão em graus I, II e III, sendo 

o último o maior. A fundamentação é função do aprofundamento do trabalho avaliatório, 

enquanto a precisão é estabelecida quando possível medir o grau de certeza e o nível de erro 

tolerável. 

A norma prevê dois tipos de modalidade para o laudo de avaliação, o simplificado e o completo. 

Ainda, para condições pré-combinadas entre as partes contratante, existe o laudo de avaliação de 

uso restrito, que não tem validade para outros usos ou exibição para terceiros. 

2.2.2. NBR 14653-2:2011 – Imóveis Urbanos 

A segunda parte da norma de avaliação de bens é organizada da seguinte forma: introdução, 

escopo, referências normativas, termos e definições, símbolos e termos abreviados, classificação 

dos imóveis urbanos, procedimentos de excelência, atividades básicas, procedimentos 

metodológicos, especificação das avaliações, apresentação do laudo de avaliação e anexos. 

Esta parte da norma apresenta uma classificação não exaustiva dos imóveis urbanos conforme os 

seguintes parâmetros: 

▪ Quanto ao uso: residencial, comercial, industrial, institucional ou misto 

▪ Quanto ao tipo de imóvel: terreno, apartamento, casa, escritório, loja, entre outros 

▪ Quanto ao agrupamento dos imóveis: loteamento, condomínio de casas, entre outros 

 

No item 7.3, referente à vistoria, a norma discorre sobre a necessidade de observar, no que 

couber, a caracterização da região, do terreno e das edificações e benfeitorias. Como situações 

especiais pertinente às vistorias está a vistoria por amostragem, permitida em avaliação de 

conjunto de unidades autônomas, e a impossibilidade de vistoria, cujo motivo deve ser 

justificado no laudo e, em comum acordo com o contratante, a vistoria interna pode ser 

prescindida e a avaliação pode prosseguir com base nos elementos possíveis de obter e 

considerações hipotéticas, que configuram a situação paradigma. Ainda como situação especial 

da vistoria consta a Planta de Valores, onde é recomendado a vistoria por amostragem nas 

avaliações em massa. 

Nos procedimentos metodológicos a norma destaca a preferência pelo Método Comparativo de 

Dados de Mercado e recomenda que, quando couber e o objetivo for a identificação do valor de 

mercado, devam ser apresentadas considerações quanto ao aproveitamento eficiente do imóvel, 

definido o item 3 como: “aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, numa data 

de referência, observada a atual e efetiva tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre 

os diversos usos permitidos pela legislação pertinente”.  

De maneira sucinta, os métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, 

referentes ao item 8.2 da NBR 14.653-2:2011, são: Método Comparativo de Dados de Mercado, 

Método Involutivo, Método da Renda e Método Evolutivo. 

O item 8.3 da NBR 14.635-2:2011 é destinado aos métodos para identificar o custo de todos os 

imóveis, que são: Método da Quantificação do Custo pelo Custo Unitário Básico, Método da 

Quantificação do Custo pelo Orçamento Detalhado e Método Comparativo Direto de Custo. 

O item 9 desta parte da norma é referente à especificação das avaliações, onde são definidos os 

graus de fundamentação e precisão conforme a metodologia escolhida. O item 10 discorre acerca 
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a apresentação do laudo nos dois formatos já previstos na NBR 14.653-1:2001, completo e 

simplificado e, além dos itens abordados nesta, a NBR 14.653-2:2011 destaca a necessidade de 

ser inserido no laudo os seguintes: 

▪ Planilha de dados utilizados 

▪ Descrição das variáveis do modelo e definição do critério de enquadramento de cada uma 

das características dos elementos amostrais, no caso de utilização do Método 

Comparativo Direto de Dados de Mercado 

▪ Tratamento dos dados, com apresentação de cálculos, campo de arbítrio e, no caso de 

utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, do gráfico de preços 

observados versus valores estimados pelo modelo 

 

A norma recomenda, para identificação do valor de mercado, que sejam adicionados os seguintes 

anexos ao laudo de avaliação: documentação dominial, fotografias do imóvel avaliando, 

planilhas, identificação de mercado e memória de cálculo. 

Quanto ao item 11, de procedimentos específicos, é abordado os tópicos expostos de forma 

sucinta a seguir: 

▪ Desapropriações: classifica as servidões quanto à extensão e quanto à duração, e 

determina critérios para a avaliação deste imóvel 

▪ Servidões: classifica as servidões conforme à natureza, à finalidade, à intervenção física e 

quanto à intervenção física, e estabelece critérios para o valor da indenização da servidão 

▪ Glebas urbanizáveis: ressalta preferência pelo método comparativo de dados de mercado 

e determina condições a serem consideradas caso seja utilizado o método involutivo 

▪ Avaliação de aluguéis: destaca novamente preferência pelo método comparativo e 

apresenta requisitos para comparação de aluguéis com distintos períodos de reajuste ou 

estágio de contrato e antecipação de aluguéis  

▪ Liquidação forçada: valor pode constar no laudo, quando solicitado pelo contratante 

 

Os anexos normativos da NBR 14.635-2:2011 são referentes aos procedimentos a serem 

seguidos para a utilização de modelos de regressão linear (Anexo A) e para tratamento por 

fatores (Anexo B). Esta parte da norma ainda coloca anexos informativos, para tratamento de 

dados por regressão espacial (Anexo C), para utilização de análise envoltória de dados (Anexo 

D) e recomendações para tratamento de dados por redes neurais artificiais (Anexo E). 

3. RESULTADOS 

De forma geral é possível observar que a norma brasileira em relação à internacional é muito 

mais técnica, com etapas bem definidas e requisitos de cálculo, arredondamento e especificação, 

por exemplo, já na parte de procedimentos gerais. A parte conceitual, no entanto, é por vezes 

rasa, sendo que as definições estão dispostas no início da norma com definições curtas e por 

vezes insuficientes.  

A norma brasileira determina parâmetros específicos que devem ser aderidos dependendo do 

método utilizado, o que geralmente inclui o uso de modelos de regressão complexos que 

suportam esta abordagem científica para determinação de valor. Tal abordagem prescritiva pode 

ser perigosa, uma vez que pode gerar um excesso de confiança nos modelos gerados em software 

ao invés das habilidades do avaliador em determinar os inputs corretos e a avaliação dos 

resultados (RICS, 2014a). 

A norma internacional, por outro lado, se preocupa mais com os princípios, abordagens, 

conceitos e deveres que envolvem o trabalho avaliatório, sendo que procedimentos técnicos não 

fazem parte da IVS. As normas analisadas foram comparadas de acordo com os critérios 

definidos no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Comparação IVS 2017 e NBR 14653 

Critérios IVS 2017 NBR 14653 

Profissional  Avaliador: Indivíduo ou grupo de indivíduos 

ou empresa que possua as qualificações 

necessárias, habilidade e experiência para 

executar a avaliação de maneira objetiva e 

imparcial. Em algumas jurisdições, o 

licenciamento é pré-requisito. 

Engenheiro de Avaliações: Profissional de 

nível superior, com habilitação legal e 

capacitação técnico-científica 

para realizar avaliações, devidamente 

registrado no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Definições A IVS possui um Glossário pouco extenso, 

com alguns termos relevantes para a leitura da 

norma. As definições, no entanto, são 

explicadas com detalhe no texto da norma 

As definições são colocadas resumidamente no 

item “Definições” das diferentes partes da 

norma, não oferecendo uma base conceitual 

sólida 

Bases/premissas 

de valor 

Valor de Mercado  

Mercado de Aluguel 

Valor Justo  

Valor de Investimento  

Valor Sinergético  

Valor de Liquidação  

Maior e melhor uso  

Uso atual/Uso existente  

Liquidação Ordenada  

Venda Forçada  

Valor de Mercado 

Valor em Risco 

Valor Patrimonial 

Valor Residual 

Vantagem da Coisa Feita 

Liquidação Forçada 

Valor de 

Mercado 

Montante estimado mais provável para qual um 

ativo ou um passivo devem ser trocados na 

data de avaliação entre um potencial 

comprador e um potencial vendedor numa 

transação entre partes não relacionadas, agindo 

independentemente, em condições normais de 

mercado, depois da publicidade adequada e 

onde as partes agirem com conhecimento, com 

prudência e sem compulsão. 

Quantia mais provável pela qual se negociaria 

voluntariamente e conscientemente um bem, 

numa data de referência, dentro das condições 

do mercado vigente 

Requisitos para 

Relatório/Laudo 

Identificação do avaliador 

Identificação do cliente  

Identificação de outros possíveis usuários 

Ativo sendo avaliado 

Moeda da avaliação 

Objetivo da avaliação 

Base de valor utilizada 

Data da avaliação 

Natureza, extensão e limitações do trabalho 

Natureza e fontes de informações 

Premissas significativas e/ou especiais 

Tipo de relatório 

Restrições de uso, distribuição e publicação  

Declaração de conformidade com a IVS 

Abordagem adotada 

Método utilizado 

Principais inputs 

Conclusão do valor  

Data do relatório 

Identificação da pessoa física ou jurídica e/ou 

seu representante legal que tenha solicitado o 

trabalho 

Objetivo da avaliação 

Identificação e caracterização do bem 

avaliando 

Indicação do método utilizado, com 

justificativa da escolha 

Especificação da avaliação 

Resultado da avaliação e sua data de referência 

Qualificação legal completa e assinatura do 

profissional pela avaliação 

Local e data do laudo 

Outras exigências previstas as demais partes da 

NBR 14653 

Ativos com 

partes 

específicas 

IVS 200 Business and Business Interests 

IVS 210 Intangible Assets 

IVS 300 Plant and Equipment 

IVS 400 Real Property Interests 

IVS 410 Development Property 

IVS 500 Financial Instruments 

Parte 2: Imóveis urbanos; 

Parte 3: Imóveis rurais; 

Parte 4: Empreendimentos; 

Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e 

bens industriais em geral; 

Parte 6: Recursos naturais e ambientais; 

Parte 7: Patrimônios históricos 
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Classificação 

dos imóveis 

A IVS classifica os imóveis conforme os 

direitos a que estão submetidos, ora Direito 

Superior, Direito Subordinado ou Direito de 

Uso 

A NBR 14.653-2:2011 apresenta uma lista não 

extensiva de classificações quanto ao uso, ao 

tipo e ao agrupamento 

Requisitos 

adicionais para 

Relatório/Laudo 

no contexto 

imobiliário 

Descrição do imóvel 

Identificação de qualquer direito superior ou 

subordinado que afete o direito do imóvel 

objeto da avaliação 

Planilha de dados utilizados 

Descrição das variáveis do modelo e definição 

do critério de enquadramento de cada 

característica dos elementos amostrais, para 

Método Comparativo Direto de Dados de 

Mercado 

Tratamento dos dados, com apresentação de 

cálculos, campo de arbítrio e, para o Método 

Comparativo Direto de Dados de Mercado, do 

gráfico de preços observados versus valores 

estimados pelo modelo 

Autoria Própria (2018) 

 

Quanto ao Relatório/Laudo, a maioria dos itens são os mesmos ou similares entre as duas 

normas. Os itens abaixo, previstos na IVS 2017, não fazem parte dos requisitos mínimos da NBR 

14.653-1:2001, apesar de muitos deles serem de comum prática nos laudos brasileiros. 

▪ Identificação de outros usuários pretendidos: segundo a IVS 2017, é importante entender 

caso haja algum outro usuário pretendido do trabalho avaliatório, suas identidades e 

necessidades, a fim de entregar um trabalho completo para todos os seus usuários 

▪ Moeda utilizada na avaliação: a IVS 2017 impõe como obrigatória tal informação, 

particularmente importante no caso de avaliações incluindo ativos de vários países e/ou 

fluxos de caixa com diferentes moedas  

▪ Base de valor utilizada: ainda que algumas bases de valor da NBR 14.653-1 sejam 

diferentes daquelas definidas na IVS 2017, é um aspecto a ser colocado no trabalho 

avaliatório 

▪ Natureza, extensão e limitações do trabalho: informações relevantes referentes a 

limitações ou restrições na vistoria, pesquisa ou análise devem ser identificadas (IVS 

2017).  

▪ Premissas significativas e/ou especiais: a IVS 2017 define que as premissas podem ser de 

fatos pressupostos consistentes ou possivelmente consistentes com aqueles existentes na 

data da avaliação ou fatos pressupostos que diferem daqueles existentes na data da 

avaliação (premissa especial). Como exemplo do primeiro tipo de premissa tem-se que o 

ativo objeto da avaliação será transferido com outros ativos complementares. Já como 

exemplo do segundo tipo de premissa tem-se àquela que o imóvel foi considerado 

finalizado na data da avaliação. A NBR 14.653-1:2001 aborda, no item 7.2.2 que, 

somente quando da impossibilidade da apresentação de toda documentação necessária ou 

esclarecimento de eventuais incoerências por parte do contratante e do julgamento 

positivo quanto a viabilidade de proceder com o trabalho avaliatório é que a norma 

obriga o avaliador a “deixar claramente expressas as ressalvas relativas à insuficiência 

ou incoerência da informação, bem como os pressupostos assumidos em função dessas 

condições” 

▪ Tipo de relatório: conforme IVS 2017, o formato do relatório, ou seja, a forma como a 

avaliação será comunicada, deve ser descrita 

▪ Declaração de conformidade à norma: ressalta-se que para o trabalho avaliatório esteja 

em conformidade com a IVS 2017 ele deve seguir os seus requisitos. Ressalta-se que os 

departures, ou desvios, devem ser identificados e justificados, caso algum item da NBR 

14.653 divirja dos requisitos da IVS 2017, por exemplo. 

▪ Abordagem adotada: ainda que a NBR 14.651-1:2001 possua como requisito mínimo a 

indicação do método utilizado e a justificativa para este, a IVS 2017 detalha também 



Página 16 de 19 

 

quanto a abordagem adotada. Segundo Parker (2016) a referência à abordagem adotada 

pode ser desde a simples identificação da mesma até uma descrição de como as 

abordagens funcionam ou até mesmo uma comparação entre as abordagens. 

 

É perceptível na comparação das normas que elas possuem bases e premissas de valor em 

comum, como o Valor de Mercado e a Liquidação Forçada. No entanto, outras bases definidas 

na IVS 2017, não compõe a NBR 14.653, como por exemplo o Valor Justo, Valor de 

Investimento e Valor Sinergético. 

Uma constante nas duas partes analisadas da norma brasileira é a preferência pelo método 

comparativo. Tal doutrina é bem aceita pelos principais players do mercado, no entanto, para 

imóveis para investimento, e considerando investidores mais sofisticados e novas políticas de 

investimento é fundamental a apresentação de relatórios mais detalhados e com a consideração 

do valor de investimento (base de valor definida na IVS). Dessa forma o valor de mercado de um 

imóvel pode não ser o mesmo para um investidor específico e este valor deve ser identificado 

pelo método da renda, ao menos em conjunção ao valor de mercado, para a referência do que tal 

investidor receberá em retorno pela propriedade de tal imóvel (BAUM E CROSBY, 2008).  

4. DISCUSSÃO 

A partir do exposto foi possível observar que a norma internacional não fere e nem contradiz a 

norma brasileira, no entanto, ela oferece princípios e condutas importantes a serem refletidas e 

adotadas pelo profissional brasileiro. 

A partir da leitura da norma internacional é possível encontrar novas bases de valor, abordagens 

bem explicadas e fundamentadas, e novos entendimentos em relação aos direitos dos imóveis, o 

que gera o vislumbre de melhores práticas e o descobrimento de diferentes segmentos de atuação 

para o profissional de avaliação que, por vezes no contexto brasileiro, é limitado ao uso quase 

mecânico do Método Comparativo de Dados Direto de Mercado. 

Conforme estudo da RICS (2014a), os avaliadores brasileiros geralmente abordam a parte de 

diagnóstico de mercado nos laudos de avaliação em apenas um parágrafo que, além de sucinto, é 

pouco significativo. Tal dificuldade em analisar o mercado é, dentre outros motivos, que grande 

parte da norma brasileira de avaliação de bens é destinada às metodologias e o que fazer e como 

fazer, ao invés de focar nos princípios e conceitos que estruturam a atividade. 

A liderança de grandes companhias de consultoria, tais quais CBRE e Cushman and Wakefield, 

faz com que a norma brasileira seja aplicada pelas empresas locais para clientes locais, enquanto 

clientes internacionais buscam grande empresas internacionais. No entanto, como o Brasil possui 

requisitos legais para proceder com a avaliação, o impacto das grandes empresas internacionais é 

diminuído e é possibilitado a competição das empresas locais. Dessa forma, como a NBR 14.653 

adota uma metodologia complexa, as firmas locais são frequentemente contratadas pelas grandes 

empresas para realizar as avaliações. Tal aspecto indica que a qualidade da avaliação brasileira é 

pelo menos igual às das grandes empresas contratantes (RICS, 2014a). 

A RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) é a maior organização professional do mundo 

para profissionais do mercado imobiliário e, suas normas, conhecidas como Red Book, são 

completamente compatíveis com as IVS. Procurando preencher esta lacuna entre o Red Book e a 

norma brasileira, em 2014 a RICS lançou a RICS Brasil – Normas de Avaliação (BRVS), além 

da tradução do Red Book daquele ano em português e, ainda que tal norma não esteja mais 

vigente, tal ação demonstra a preocupação de uma organização mundial em suprir a necessidade 

existente no país de maior difusão e comprometimento com os princípios, linguagem e critérios 

internacionais (RICS, 2014b e c). 
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5. CONCLUSÃO 

A busca por padrões internacionais é, sem dúvida, uma tendência não só no campo da avaliação. 

É necessária uma linguagem comum neste meio, com o entendimento universal dos termos das 

normas internacionais e utilização dos mesmos na prática profissional. Tal processo inicia-se 

com o conhecimento e entendimento dos conceitos e princípios internacionais. 

Com base no exposto, e sem a pretensão de esgotar o tema, conclui-se a necessidade de o 

avaliador brasileiro conhecer e seguir o exposto norma internacional a fim de melhorar o 

trabalho avaliatório, ampliar conhecimento e horizontes de possibilidades, e se tornar um 

profissional mais completo no mercado. 
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