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RESUMO 

Possuir condições de acessibilidade não pode mais ser considerado um adjetivo opcional em edificações. 
Especialmente depois da publicação da NBR9050, as edificações passaram a ter que se adequar e garantir 
acesso universal às suas dependências. Aquelas construídas posteriormente à norma devem ter seus 
projetos já concebidos com esse fim. As de construção anterior à NBR9050 devem ter seus acessos e 
ambientes adaptados de modo a permitir que sejam plenamente acessíveis. Contudo, de uma maneira 
geral, o parque nacional edificado está longe de se encontrar plenamente adaptado às condições de 
acessibilidade, e mesmo entre as novas edificações que possuem essas condições, algumas as possuem em 
nível muito básico, enquanto outras atendem a condições de acessibilidade plena de modo mais generoso 
com seus usuários. Constatadas essas diferenças, levanta-se aqui a questão de que as condições de 
acessibilidade em edificações devem fazer parte do rol de fatores a serem considerados nas avaliações 
imobiliárias, para que juntamente com os mais tradicionais, como oferta, localização e área, possam fazer 
parte da formação do valor de mercado do imóvel. Entende-se que a maior ou menor acessibilidade passa, 
inexoravelmente, a fazer parte do valor que um imóvel pode ter, em termos de atendimento às 
necessidades de seus usuários, seja uma residência ou um prédio de escritórios, com grande população 
flutuante. Assim, a partir de uma pesquisa que desenvolveu uma ferramenta orientativa para verificação 
de indicadores de acessibilidade de uma edificação, este artigo tem por objetivo propor, de modo 
empírico, a inserção de tal ferramenta na avaliação de imóveis por tratamento de fatores, no Método 
Direto Comparativo de Mercado, tornando o nível de acessibilidade mais um fator a ser tratado de modo 
comparado entre imóvel avaliando e avaliado. A incorporação da acessibilidade na avaliação imobiliária 
poderá retratar, de modo mais fiel, a relação entre custo/benefício de um imóvel. 
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Accessibility in building as a valuation factor of the property 

ABSTRACT 

Accessibility conditions can no longer be considered an optional adjective in buildings. Especially after 
the publication of the NBR9050, the buildings have to adapt and guarantee universal access to their 
dependencies. Those built after the norm should have their designs already done for this purpose. Before 
NBR9050, buildings must have their access and rooms adapted to allow them to be fully accessible. 
However, in general, building all over the country is far from being fully adapted to the accessibility 
conditions, and even among the new buildings with these conditions, some have them at a very basic 
level, while others comply with conditions of full accessibility more generously with its users. Clarified 
these differences, the question arises here that the accessibility conditions in buildings should be part of 
the list of factors to be considered in the real estate appraisals, so that together with the more traditional 
factors, they can be part of the market value of the property. It can be understood that the greater or less 
accessibility becomes inexorably part of the value that a property will reach, in terms of offering and 
meeting the needs of its users, being a residence or an office building with a large floating population. So, 
based on a research that developed a guiding tool for verification of accessibility indicators of a building, 
this article aims to propose, in an empirical way, the insertion of such tool in the evaluation of real estate 
by treatment of factors, in the Method Comparative, making the degree of accessibility a factor to be 
treated in a way compared in evaluated system. The incorporation of accessibility in the real estate 
appraisal may more accurately portray the cost / benefit ratio of a property. 
 

Key-words: Accessibility, Real estate valuation, Real estate valorization  
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1. INTRODUÇÃO 

Avaliar um imóvel é um procedimento complexo. Muitas são as nuances que interferem no seu 
valor, conceito este que, aliás, difere de custo e de preço1. O valor de um imóvel abrange 
aspectos diversos, alguns intangíveis e de cunho pessoal para quem o ocupa, mas outros de 
caráter perfeitamente tangível, como sua localização macro e micro, tamanho, configuração, 
distribuição espacial dos ambientes, padrão de acabamento, estado de conservação, posição do 
pavimento, condições de insolação, condições de ventilação, condições de vista da paisagem, 
número de banheiros, número de quartos, número de vagas de automóveis, situação do mercado 
e diversos outros. Se o imóvel for localizado em um edifício multiunidades, devem também ser 
considerados alguns desses mesmos aspectos nas áreas comuns do edifício, além de 
características do condomínio, como o próprio valor de sua manutenção mensal, a 
disponibilidade de portaria 24h, a existência de área de lazer e áreas de apoio, elevadores, 
hidrômetros individuais, sistemas aproveitadores de água da chuva e tantos outros. Quanto mais 
elementos forem considerados, mais representativo será o resultado final (SILVA, 2012). 

A avaliação de imóveis é objeto de Norma Brasileira – NBR 14653, publicada em sete partes 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Nelas, é possível encontrar diferentes 
métodos para realizar a avaliação, e entre eles, o Método Comparativo Direto de Dados de 
Mercado (MCDDM). Vários autores concordam que este método é o mais utilizado na prática 
das avaliações imobiliárias2, e a própria norma ABNT NBR 14653-1 (ABNT, 2019) recomenda 
que seja dada a preferência a este método, que “identifica o valor de mercado do bem por meio 
de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra” 
(ABNT, 2019, p.14, grifo atual).  

Os atributos dos imóveis são suas características, aquilatadas pelo profissional avaliador na 
forma de fatores de comparação – relações numéricas entre a condição de uma determinada 
característica do imóvel avaliando e as dos imóveis disponíveis no mercado, formadores do 
universo amostral para comparação. Entre os atributos que já são considerados, entende-se que 
as condições de acessibilidade constituem parte fundamental para uma correta e justa avaliação 
imobiliária, no tempo presente e cada vez mais no futuro. Segundo aponta Francisco (2007), a 
falta de acessibilidade nos imóveis pode gerar altos índices de vacância e pouca liquidez 
naqueles cujos custos de adaptação para torná-los acessíveis sejam altos ou mesmo quando a 
adaptação não seja possível tecnicamente.  

A abordagem da acessibilidade na valoração do imóvel passa por um viés de quase 
inevitabilidade.  A população mundial, de uma forma geral, está cada vez mais envelhecida. Em 
alguns países da Europa, a pirâmide etária já se inverteu. Embora o envelhecimento seja apenas 
uma das causas que acarreta a necessidade de espaços acessíveis, pode-se dizer que ela atingirá a 
todos os seres humanos que permanecerem vivos – todos envelhecerão, de maneira melhor ou 
pior. Há pesquisas (como IWARSSON et al., 2012 e KAZAK et al., 2017) que direcionam suas 

                                           
1 VALOR: Qualidade inerente a um bem, que representa a importância para sua aquisição ou posse (IBAPE-SP, 
2002) / 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 (ABNT, 2019) / CUSTO: Total dos 
gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem, numa determinada data e 
situação (ABNT, 2019) / PREÇO: Expressão monetária que define uma transação de um bem, de seu fruto, de um 
direito, ou da expectativa de sua transação (ABNT, 2019). Sua definição é sujeita à habilidade de negociação das 
partes envolvidas, assim como a fatores de caráter conjuntural ou subjetivo, tais como desejos, necessidades, 
capricho e outros (IBAPE-SP, 2002). 
2 Como Appraisal Institute (1999), Mills; Reynolds (1999), Maia Neto (2000), Fiker (2001), e D’Amato; Alonso 
(2009). 
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atenções para como devem ser os lares das pessoas idosas, com toda sorte de cuidados, 
especialmente nas condições de acessibilidade. Ao considerarmos, portanto, a inversão da 
pirâmide etária, tendência presente também no Brasil, a capacidade de um imóvel receber de 
forma acessível ou não seus ocupantes deverá ser cada vez mais levada em conta nas avaliações 
imobiliárias. Segundo Castro (2013), já é possível notar que os apartamentos no térreo, que 
anteriormente eram desvalorizados, hoje se valorizam justamente por essa condição. Cabe 
ressaltar que as condições de acessibilidade são necessárias não somente à população mais idosa 
e pessoas com deficiências permanentes, mas também as com deficiências temporárias ou 
mobilidade reduzida (DUARTE; COHEN, 2004) sem necessariamente serem idosas, o que 
amplia sobremaneira o quantitativo de usuários que necessitam ou podem necessitar de imóveis 
com condições adequadas de acessibilidade. 

Assim, em consonância com questões atuais e cada vez mais necessárias, e também em 
consonância com a própria norma de Avaliações de Bens – Parte 2: Imóveis Urbanos (ABNT, 
2011), que recomenda que as variáveis independentes (fatores) devem ser adotadas a partir de 
atributos que se sejam importantes ao procedimento, este artigo tem por objetivo a proposição da 
análise das condições de acessibilidade em edificações multiunidades, por meio da criação de um 
Fator de Acessibilidade (FAc) a ser incorporado no MCDDM.  

Não é somente a tendência de maior necessidade de imóveis que sejam acessíveis que interfere 
no mercado imobiliário; há diversas legislações e normas sobre o tema3, que tornam obrigatória a 
condição de acessibilidade, especialmente em imóveis de uso público, como os comerciais, 
institucionais e de serviço. O principal marco legal é o Decreto Federal 5.296/04, que 
regulamentou as Leis Federais 10.048/00 e 10.098/00, compondo o conjunto que, de modo 
genérico, costuma ser conhecido “Lei da Acessibilidade”. Na prática, para atendimento à 
legislação, a norma que trata especificamente das condições físicas das edificações é a NBR 
9050, (ABNT, 2015)4, utilizada como referencial de projeto arquitetônico dos ambientes 
acessíveis. Apesar da obrigatoriedade, é vasto o estoque de edificações que ainda não atendem às 
condições de acessibilidade estabelecidas na legislação, o que torna mais imperioso ainda sua 
análise quando da avaliação imobiliária. 

Edificações novas, construídas após o advento da obrigatoriedade, já saem na frente em termos 
de valorização, desde que cumpram a legislação de forma adequada. Os imóveis mais antigos, 
anteriores à legislação, em sua maioria ainda não são adaptados, por diferentes razões. Segundo 
Francisco (2007), a principal delas é o custo das adaptações necessárias, que acaba encontrando 
abrigo na baixa fiscalização promovida pelos órgãos devidos. Assim, apesar de ser uma 
legislação, que deve ser cumprida, independentemente de seu custo financeiro ou do fato de não 
haver fiscalização suficiente, a adaptação de edificações às condições de acessibilidade ainda é 
algo inexistente em grande parte das edificações no Brasil, mesmo havendo pesquisas como a já 
mencionada de Francisco (2007), que propôs a criação de um “Coeficiente de Acessibilidade” 
nas avaliações imobiliárias. A proposição desse coeficiente vem como produto de uma extensiva 
análise das edificações, classificando-as em adaptáveis ou não adaptáveis, e posteriormente, 
atribuindo-lhes um coeficiente numérico associado à sua desvalorização ou não pela sua 
capacidade de maior ou menor adaptação às condições de acessibilidade.   

Outra pesquisa que também aborda a avaliação/gradação das condições de acessibilidade de 
edificações é a desenvolvida por Baratta (2019), coautor deste artigo, cuja metodologia e 
resultados subsidiam o presente trabalho. Na citada pesquisa, foi elaborada uma detalhada 
ferramenta que serve de instrumento para determinação das condições de acessibilidade das 
edificações. É direcionada a edificações de uso público e sua abrangência alcança diferentes 

                                           
3 Para uma visão geral da legislação existente sobre o assunto, ver Baratta (2019), Capítulo 2. 
4 Originalmente publicada em 1994, com revisões em 2004 e 2015. 
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aspectos, como deficiências motoras, visuais e auditivas. Neste artigo, porém, serão consideradas 
no recorte metodológico apenas as deficiências motoras, mas seu uso poderá ser direcionado 
tanto a edificações de uso público (comerciais, institucionais e de serviços) quanto as de uso 
privado (residenciais), ambas com tipologia multiunidades.  Deve ser também esclarecido que a 
acessibilidade tratada neste trabalho se resume à edificação, não considerando seus (não menos 
importantes) aspectos urbanos, como condições de vias e mobilidade urbana (DUARTE et al., 
2013). Nesse sentido, apenas, por questões de recorte metodológico, será considerada somente a 
acessibilidade predial. 

2. METODOLOGIA 

Para a incorporação do Fator de Acessibilidade (FAc) no MCDDM, é interessante lembrar que, 
segundo a NBR 14653-2 (ABNT, 2011), há cinco pontos estruturais colocados para esse método, 
que resumidamente, são: 
 

 Planejamento da pesquisa  
 Identificação das variáveis do modelo 
 Levantamento de dados de Mercado 
 Tratamento de dados  
 Campo de arbítrio 

 
É no ponto “Identificação das variáveis do modelo” que será introduzida a proposta da análise 
ligada às condições de acessibilidade do imóvel. Certo é que as variáveis, no MCDDM, são 
divididas em dependente e independentes. A variável dependente é a que se deseja conhecer; é a 
que depende de outras informações para que seja conhecida. A norma (ABNT, 2011) sugere que 
sejam investigadas no mercado suas formas de expressão, mas usualmente, ela é expressa pelo 
valor do m² unitário (R$/m²).  

As variáveis independentes são as que irão contribuir para a formação do valor, por meio da 
articulação entre elas e a sua homogeneização posterior.  

Para as variáveis independentes, a norma da ABNT determina que estas sejam referentes às 
características físicas, de localização e econômicas, em relação aos imóveis utilizados na 
amostra. Variáveis independentes são os pontos de comparação entre imóveis, os chamados 
“fatores”, porém, a norma nacional (ABNT, 2011) não nomeia nenhum deles em seu texto, 
atendo-se somente às características listadas acima, dando a elas a seguinte redação: 

As variáveis independentes referem-se às características físicas (por exemplo, 
área, frente), de localização (como bairro, logradouro, distância ao pólo de 
influência, entre outros) e econômicas (como oferta ou transação, época e 
condição do negócio – à vista ou a prazo). (ABNT, 2011, p.13). 

Usualmente, cada uma dessas características dá origem a, pelo menos, um fator de comparação 
que fará a homogeneização entre os dados amostrais e o imóvel avaliando, de modo a contribuir 
na formação de seu valor.  

A avaliação das condições de acessibilidade se enquadra no rol de análise das características 
físicas dos imóveis, que podem incorporar diferentes fatores, tais como idade, estado de 
conservação, padrão de acabamento, funcionalidade da planta, condições de insolação e diversos 
outros, como já mencionado anteriormente. 
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Para subsidiar metodologicamente a consideração da acessibilidade na avaliação, é utilizada a 
pesquisa de Baratta (2019), que segundo o próprio autor, “constitui-se como uma primeira etapa 
de um processo de análise de indicadores de acessibilidade em edificações, verificando-se a 
inserção dos parâmetros de acessibilidade como um de seus critérios de pontuação.” 
(BARATTA, 2019, p.37).  

Assim, em que pese o fato de ter sido criada originalmente com vistas a auxiliar a avaliação das 
condições técnicas das edificações, baseada em detalhados questionários sobre as condições reais 
de acessibilidade do edifício, como pode ser visto em exemplos nas Tabs. 1 e 2, suas diretrizes 
gerais podem ser úteis e plenamente adaptadas à avaliação de imóveis, estabelecendo um critério 
de análise das condições de acessibilidade dos imóveis e fornecendo as bases para a inserção de 
um “Fator de Acessibilidade - FAc” no MCDDM.  
 

Tabela 1: Exemplo de planilha de coleta de dados sobre acessibilidade criada e usada por Baratta (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fonte: Baratta (2019) 
 
 

Tabela 2: Exemplo de planilha de coleta de dados sobre acessibilidade criada e usada por Baratta (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Baratta (2019) 
 
Em uma avaliação de imóveis, dificilmente há tempo ou possibilidade de uma análise 
extremamente detalhada, como a vista nas Tabs. 1 e 2 – que são apenas parte da proposta de 
Baratta (2019), pois há outros fatores inerentes à avaliação imobiliária que devem ser coletados e 
que tomam tempo e atenção do avaliador nesta tarefa. Porém, a ferramenta proposta por Baratta 
(2019), desenvolvida em consonância com a NBR 9050 (ABNT, 2015) e demais normas e 
legislações vigentes, utiliza classificações estabelecidas em matrizes com itens e pontuações 
próprias, que serão adaptados para seu uso em avaliação de imóveis.  
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2.1. Itens utilizados para classificação do nível de acessibilidade do imóvel avaliando e dos 
elementos amostrais 

Como já mencionado, em uma avaliação imobiliária, há muitos dados a serem considerados, 
como institui a NBR 14653-1, em seu item 6.4, Coleta de Dados (ABNT, 2019). O profissional 
avaliador deve ter máxima atenção com todos eles, igualmente. A ferramenta desenvolvida por 
Baratta (2019), por si só, já se constitui em um eficiente mecanismo de avaliação da 
acessibilidade de cada imóvel, mas para sintetizar e racionalizar a avaliação, entende-se que é 
necessário reduzir o quantitativo de itens a serem analisados, especialmente porque a análise 
deverá ser feita no imóvel avaliando e também no universo amostral5. Assim, de modo a 
objetivar essa análise, são estabelecidos cinco itens a serem avaliados em cada imóvel, no 
atributo acessibilidade; dois em relação ao acesso propriamente dito e três em relação ao uso do 
espaço, em conformidade com o que prescreve a NBR 9050 (ABNT, 2015): 
 
2.1.1. Acesso (Resposta: Sim x Não) 

 O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível? 
 O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível? 

 
2.1.2. Uso do espaço (Resposta: Totalmente x Parcialmente x Não) 

 Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade? 
 Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade? 
 A unidade privativa na edificação atende às condições de acessibilidade? 

 
Cabe lembrar que o recorte do presente artigo se limita às edificações multiunidades, sejam de 
uso residencial ou comercial. Para residências unifamiliares ou lojas individuais, a mesma 
filosofia poderá ser buscada, com as devidas adaptações 

A classificação do nível de acessibilidade das edificações e consequente formação do Fator de 
Acessibilidade pode ser obtida nas Tabs. 3 e 4 a seguir, desenvolvidas a partir da pesquisa de 
Baratta (2019). 
 

Tabela 3: Planilha de avaliação das condições de acessibilidade do imóvel 

Acesso (Sim x Não) S N  A 
1- O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível?     
2- O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível?     

     
Uso acessível (Total x Parcial x Não) T P N A 
3- Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade?     
4- Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade?     
5- A unidade privativa atende às condições de acessibilidade?     

Avaliação final (média das pontuações)  

S=Sim (1) Pontuação Final Classificação 
N=Não (0) 0,76  a  1 Excelente 
T=Totalmente (1) 0,51 a 0,75 Bom 
P=Parcialmente (0,5) 0,26 a 0,5 Regular 
A=Avaliação  0 a 0,25 Ruim 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Baratta (2019) 

                                           
5 Aliás, como são feitas todas as demais análises no MCDDM – compara-se cada elemento amostral, com o imóvel 
avaliando, em diversos atributos, separadamente. 
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Tabela 4 – Definição do FAc (Fator de Acessibilidade) 

Classificação Avaliando Classificação Elemento Amostral Valor FAc 
   

Excelente Excelente 1 
 Bom 1,1 
 Regular 1,2 
 Ruim 1,3 
   
 Excelente 0,9 

Bom  Bom 1 
 Regular 1,1 
 Ruim 1,2 
   
 Excelente 0,8 
 Bom 0,9 

Regular Regular 1 
 Ruim 1,1 
   
 Excelente 0,7 
 Bom 0,8 
 Regular 0,9 

Ruim Ruim 1 
   

Fonte: Elaboração própria 
 
Não é demais ressaltar que a variação dos valores dos fatores no MCDDM segue a lógica da 
homogeneização, isto é, se um elemento amostral é considerado melhor que o imóvel avaliando, 
seu valor em oferta deve sofrer alguma minoração, na medida da sua potencial diferença em cada 
aspecto, aquilatada pelo profissional de avaliação. De modo oposto, se um elemento amostral é 
considerado pior que o imóvel avaliando, seu valor em oferta deve ser majorado, para que seja 
possível compará-lo ao imóvel avaliando. 

Uma vez definido o valor do FAc, ele deverá ser inserido no rol de Fatores Homogeneizadores, 
para juntamente com os demais, contribuir para a homogeneização final valores da amostra. 

3. APLICAÇÃO E DISCUSSÃO 

A proposta de inclusão de um Fator de Acessibilidade no MCDDM, de modo que este seja 
considerado como um dos elementos de valorização ou não dos imóveis avaliados passa pela 
própria avaliação técnica da acessibilidade do imóvel, como visto no item anterior.  

A avaliação a seguir foi aplicada, a título experimental, em um imóvel avaliando (Tab. 5) e em 
mais cinco elementos amostrais (Tabs. 6 a 10), de modo a ilustrar como pode ser feita sua 
apropriação para se configurar um fator de comparação. 
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Tabela 5: Planilha de avaliação das condições de acessibilidade de um imóvel avaliando 

Acesso (Sim x Não) S N  A 
1- O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível? x   1 
2- O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível?  x  0 

     
Uso acessível (Total x Parcial x Não) T P N A 
3- Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade?  x  0,5 
4- Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade?  x  0,5 
5- A unidade privativa atende às condições de acessibilidade?  x  0,5 

Avaliação final (média das pontuações) 0,5 

S=Sim (1) Pontuação Final Classificação 
N=Não (0) 0,76  a  1 Excelente 
T=Totalmente (1) 0,51 a 0,75 Bom 
P=Parcialmente (0,5) 0,26 a 0,5 Regular 
A=Avaliação  0 a 0,25 Ruim 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Baratta (2019) 

 
O imóvel avaliando obteve pontuação final 0,5, incorrendo em uma classificação Regular. A 
mesma avaliação foi feita para cinco elementos amostrais, vistos a seguir nas Tabs. 6, 7, 8, 9 e 
10. 
 
 

Tabela 6: Planilha de avaliação das condições de acessibilidade do elemento amostral (a.1) 

Acesso (Sim x Não) S N  A 
1- O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível?  x  0 
2- O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível? x   1 

     
Uso acessível (Total x Parcial x Não) T P N A 
3- Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade?   x 0 
4- Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade?   x 0 
5- A unidade privativa atende às condições de acessibilidade?   x 0 

Avaliação final (média das pontuações) 0,2 

S=Sim (1) Pontuação Final Classificação 
N=Não (0) 0,76  a  1 Excelente 
T=Totalmente (1) 0,51 a 0,75 Bom 
P=Parcialmente (0,5) 0,26 a 0,5 Regular 
A=Avaliação  0 a 0,25 Ruim 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Baratta (2019) 
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Tabela 7: Planilha de avaliação das condições de acessibilidade do elemento amostral (a.2) 

Acesso (Sim x Não) S N  A 
1- O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível? x   1 
2- O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível? x   1 

     
Uso acessível (Total x Parcial x Não) T P N A 
3- Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade?  x  0,5 
4- Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade? x   1 
5- A unidade privativa atende às condições de acessibilidade? x   1 

Avaliação final (média das pontuações) 0,9 

S=Sim (1) Pontuação Final Classificação 
N=Não (0) 0,76  a  1 Excelente 
T=Totalmente (1) 0,51 a 0,75 Bom 
P=Parcialmente (0,5) 0,26 a 0,5 Regular 
A=Avaliação  0 a 0,25 Ruim 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Baratta (2019) 

 
Tabela 8: Planilha de avaliação das condições de acessibilidade do elemento amostral (a.3) 

Acesso (Sim x Não) S N  A 
1- O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível?  x  0 
2- O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível?  x  0 

     
Uso acessível (Total x Parcial x Não) T P N A 
3- Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade?   x 0 
4- Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade? x   1 
5- A unidade privativa atende às condições de acessibilidade? x   1 

Avaliação final (média das pontuações) 0,4 

S=Sim (1) Pontuação Final Classificação 
N=Não (0) 0,76  a  1 Excelente 
T=Totalmente (1) 0,51 a 0,75 Bom 
P=Parcialmente (0,5) 0,26 a 0,5 Regular 
A=Avaliação  0 a 0,25 Ruim 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Baratta (2019) 

 
Tabela 9: Planilha de avaliação das condições de acessibilidade do elemento amostral (a.4) 

Acesso (Sim x Não) S N  A 
1- O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível? x   1 
2- O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível?  x  0 

     
Uso acessível (Total x Parcial x Não) T P N A 
3- Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade?  x  0,5 
4- Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade? X   1 
5- A unidade privativa atende às condições de acessibilidade? x   1 

Avaliação final (média das pontuações) 0,7 

S=Sim (1) Pontuação Final Classificação 
N=Não (0) 0,76  a  1 Excelente 
T=Totalmente (1) 0,51 a 0,75 Bom 
P=Parcialmente (0,5) 0,26 a 0,5 Regular 
A=Avaliação  0 a 0,25 Ruim 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Baratta (2019) 
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Tabela 10: Planilha de avaliação das condições de acessibilidade do elemento amostral (a.5) 

Acesso (Sim x Não) S N  A 
1- O percurso que une a via pública à unidade de destino na edificação é acessível?  x  0 
2- O percurso que une a via pública às áreas de uso comum da edificação é acessível? x   1 

     
Uso acessível (Total x Parcial x Não) T P N A 
3- Um dos banheiros das áreas de uso comum atende às condições de acessibilidade?  x  0,5 
4- Um dos banheiros da unidade privativa atende às condições de acessibilidade? x   1 
5- A unidade privativa atende às condições de acessibilidade?  x  0,5 

Avaliação final (média das pontuações) 0,6 

S=Sim (1) Pontuação Final Classificação 
N=Não (0) 0,76  a  1 Excelente 
T=Totalmente (1) 0,51 a 0,75 Bom 
P=Parcialmente (0,5) 0,26 a 0,5 Regular 
A=Avaliação  0 a 0,25 Ruim 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Baratta (2019) 
 
Após a verificação das condições de acessibilidade do imóvel avaliando e dos cinco elementos 
amostrais, suas classificações foram comparadas segundos valores do FAc definidos na Tab. 4, 
obtendo-se assim os valores do FAc a serem inseridos no cálculo da homogeneização dos 
elementos (Tab. 11). 
 
Tabela 11 - Classificações do imóvel avaliando, dos elementos amostrais e definição do valor do FAc para cada 
elemento. 
 

Classificação 
Imóvel avaliando 

Classificações 
Elementos amostrais 

Fator de Acessibilidade de cada 
Elemento Amostral  

 (a.1) Ruim 1,1 
 (a.2) Excelente 0,7 

Regular (a.3) Regular 1 
 (a.4) Bom 0,9 
 (a.5) Bom 0,9 

Fonte: Elaboração própria 
 
O elemento amostral (a.3), por ter recebido a mesma classificação que o imóvel avaliando, teve 
seu FAc calculado como 1, ou seja, as condições de acessibilidade nos dois imóveis são 
equiparadas. Já os elementos amostrais (a.4) e (a.5), por exemplo, foram classificados como 
“Bom”, ou seja, melhores do que o imóvel avaliando, e por essa razão, a expressão de seu valor 
(R$/m²) unitário deverá ser multiplicado pelo FAc correspondente (0,9), para que possa ser 
comparável em termos de avaliação. A mesma linha de raciocínio se aplica ao elemento amostral 
(a.2), considerado “Excelente”, e no sentido inverso, ao elemento amostral (a.1), considerado 
“Ruim”. 

O FAc não é o único fator a ser utilizado para equiparar e homogeneizar os valores dos imóveis 
no procedimento; como mencionado anteriormente, há pelo menos outros três fatores, que 
incluem características econômicas (Fo - Fator de Oferta), com a situação do mercado; 
características físicas (Fa - Fator de Área), relativizando as diferenças de área entre os imóveis; e 
características de localização (Fl - Fator de localização), relativizando as diferenças de 
localização na região entre os imóveis. 

Assim, após a determinação dos valores do FAc, passa a ser possível incluí-lo no cômputo do rol 
de fatores descrito acima, como pode ser visto na Tab. 12. Nela, é possível ver o valor inicial do 
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m² unitário de cada elemento amostral, os valores dos fatores utilizados para hogeneização e o 
valor final corrigido, do m² do elemento. A sequência de cálculo é feita no sentido horizontal da 
tabela, multiplicando-se o dado inicial por cada um dos fatores, sucessivamente, ora majorando-
o, ora minorando-o, para torná-lo equiparável ao imóvel avaliando, e somente assim, com os 
valores finais corrigidos, é possível dar sequência a avaliação. 

 
Tabela 12 – Exemplo de inserção do FAc na homogeneização de fatores de uma avaliação com cinco elementos 
amostrais, passando a fazer parte do processo de homogeneização da amostra 
 

Tabela de Homogeneização dos Fatores 

Elemento 
Amostral 

Dados iniciais 
($/m2) 

Matriz de Fatores Dados finais 
(corrigidos) Fo Fa Fl FAc 

(a.1) R$ 54,55 1,00 1,17 1,00 1,10 R$ 70,20 

(a.2) R$ 89,89 1,00 1,19 1,00 0,70 R$ 74,87 

(a.3) R$ 65,00 0,95 1,10 1,00 1,00 R$ 67,92 

(a.4) R$ 96,15 0,95 0,93 1,94 0,90 R$ 148,32 

(a.5) R$ 103,09 0,95 1,09 1,22 0,90 R$ 117,21 

Legenda: Fo (Fator de oferta); Fa (Fator de área); Fl (Fator de localização); FAc 
(Fator de acessibilidade).  Fonte: Elaboração própria  

 
Cabe lembrar que a homogeneização dos valores unitários do m² dos elementos amostrais é 
apenas uma das etapas do cálculo. Os valores homogeneizados (corrigidos) ainda passam pelo 
tratamento matemático devido, em função do tamanho do universo amostral; mas todos já 
levarão consigo a carga da consideração de suas condições de acessibilidade em relação ao 
imóvel avaliando. 
 

4. CONCLUSÃO 

A inserção do Fator de Acessibilidade nas avaliações imobiliárias apresentada neste artigo 
constitui-se apenas em uma proposta. Foi colocado aqui a sua aplicação para edifícios 
multiunidades, comerciais ou residenciais, mas é possível adaptá-la para edificações isoladas, 
como residências unifamiliares, por exemplo. Nesse caso, a análise deve ser mais rica, por haver 
possiblidade de condições personalizadas em cada residência. 

Contudo, independentemente do tipo de imóvel ao qual a proposta se aplica, há dois aspectos 
importantes a serem considerados nessa inserção. O primeiro deles diz respeito à forma de 
abordagem; como visto, há mais de uma pesquisa que já tenha investigado o tema e proposto 
metodologias de como avaliar se um imóvel possui ou não condições de acessibilidade e em qual 
nível ela se estabelece (total, muito, parcial, pouco etc.). Entende-se que fazer a inserção dessa 
análise na avaliação imobiliária, a despeito de ser esta a proposta do presente artigo, deve contar 
com a permanente assessoria de especialistas da área, considerando as evoluções das abordagens 
e da tecnologia disponível a contribuir para as condições de acessibilidade (novos materiais, 
novos equipamentos, dispositivos de uso facilitado e outros). 

O segundo aspecto diz respeito à imprescindibilidade, sustentada pelos presentes autores, de que 
sejam consideradas as condições de acessibilidade em todas as avaliações imobiliárias. Não 
somente pela necessidade cada vez mais premente, como mostrado, mas também por questões de 
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atendimento à legislação. Do mesmo modo que não há como ignorar, na avaliação de uma 
residência, que seja colocada à venda, se ela possui ou não “Habite-se”, porque isso irá impactar 
diretamente no seu valor, não se pode mais ignorar, em qualquer imóvel, se ele atende ou não à 
legislação sobre condições de acessibilidade.  

Assim como questões de acessibilidade, outros aspectos far-se-ão cada vez mais necessários de 
serem considerados em avaliações imobiliárias; pode-se pensar, por exemplo, em certificações 
ambientais de edifícios ou a sua etiquetagem de eficiência energética, elementos que se 
estiverem presentes em uma edificação, dão a ela maior possibilidade de uso econômico, e, 
portanto, interferem em seu valor de mercado também. Mas mesmo tais considerações 
ambientais, de extrema importância não só em nível local, mas em nível global (assim como é a 
acessibilidade), ainda não são obrigatoriamente consideradas nos procedimentos de avaliações 
imobiliárias. Entende-se que a NBR 14653-2 (ABNT, 2011) determina apenas as características 
dos fatores a serem utilizados (físicas, econômicas e de localização), não os fatores em si, 
deixando o profissional de avaliações livre para determinar quais fatores serão os mais 
adequados para sua avaliação. Contudo, este trabalho sustenta que já é chegado o tempo no qual 
outras determinações devem passar a fazer parte da norma, sob pena de, em alguns anos, serem 
produzidas avaliações distorcidas, embora continuem dentro dos padrões normativos.  
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