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RESUMO:

O objetivo do presente trabalho é análise da influência do número de vagas de garagem no valor de 
um apartamento de padrão elevado, haja vista ser notório que a ausência de uma unidade da guarda 
de veículos não pode ser avaliada pelo seu valor unitário, mas pela depreciação no valor do bem.
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Objetivo:

Constitui  objetivo  do  presente  trabalho  a  determinação  do  justo  valor  de  mercado  do 
imóvel abaixo especificado, dentro da finalidade indicada:
 Tipo: apartamento;
*  Local: Avenida Álvares Cabral, nº 175, aptº 1101;
*  Município: Belo Horizonte - MG;
*  Finalidade: Determinação da diferença no valor de uma apartamento considerando 

a situação do imóvel com duas ou três vagas de garagem.

1.2. Atividades Básicas:

Compreendem  as  etapas  desenvolvidas  durante  a  realização  do  presente  trabalho 
avaliatório:
* Vistoria:

Iniciada no dia 15 de março de 2005, às 09:00 hs.
* Diagnóstico do mercado.
* Coleta de dados:
* Procedida através de levantamentos realizados em anúncios classificados, empresas 

imobiliárias,  corretores  de  imóveis  e  contato  direto  na  região  onde  situa-se  o 
imóvel.

* Escolha e justificativa da metodologia e critérios de avaliação.
* Cálculo do valor do imóvel.
* Considerações finais e conclusão.

1.3. Conceito de valor:

Entendemos como valor de mercado, a expressão monetária do bem, à data de referência 
da avaliação, numa situação em que as partes, conhecedoras das possibilidades de seu uso 
e envolvidas em sua transação, não estejam compelidas à negociação.
O  referencial  adotado  nesta  avaliação  encontra  respaldo  na  NBR-14.653-1  da  ABNT 
(Norma Brasileira para Avaliação de Bens - Parte 1: Procedimentos Gerais), onde, no seu 
item 3.44, preceitua:
"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." 
Esse valor corresponde também ao preço que se definiria em um mercado de concorrência 
adequada, caracterizado pelas seguintes premissas:
* homogeneidade dos bens levados a mercado;
* número  elevado  de  compradores  e  vendedores  de  tal  sorte  que  não  possam 

individualmente ou em grupos, alterar o mercado;
* inexistência de influências externas;
* racionalidade dos participantes e conhecimento absoluto de todos sobre o bem, o 

mercado e as tendências deste;
* perfeita mobilidade de fatores e de participantes, oferecendo liquidez com liberdade 

plena de entrada e saída do mercado.
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1.4. Condições e limitações:

Este parecer  técnico  avaliatório  segue as  condições  abaixo  relacionadas,  além de  estar 
sujeito às seguintes limitações:
* Neste trabalho computamos como corretos os elementos documentais consultados e 

as informações prestadas por terceiros, de boa fé e confiáveis.
* O trabalho apresentado e os resultados finais são válidos apenas para a seqüência 

metodológica  apresentada,  sendo vedada  a  utilização  deste  parecer  em conexão 
com qualquer outro.

* A  responsabilidade  técnica  pelo  presente  trabalho  encontra-se  explicitada  na 
legislação  que  disciplina  o  exercício  da  profissão,  bem como em regulamentos 
elaborados pelo respectivo conselho profissional.

* Por fugir à finalidade precípua deste trabalho, dispensamos considerações legais de 
mérito,  concernentes a títulos,  invasões, hipotecas,  superposição de divisas,  etc., 
providências estas que consideramos de caráter jurídico.

2. METODOLOGIA E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

2.1. Método comparativo direto de dados de mercado:

A metodologia  adotada  para  determinação  do  valor  do  estacionamento  foi  através  do 
método  comparativo  direto  de  dados  de  mercado,  nos  termos  do  item 8.2.1  da  NBR-
14.653-1 (Norma Brasileira  para Avaliação de Bens – Parte  1:  Procedimentos  Gerais), 
onde encontramos a seguinte definição:
"8.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado
Identifica  o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos 
elementos comparáveis, constituintes da amostra."
Este método é aquele que define o valor através da comparação com dados de mercado 
assemelhados quanto às características intrínsecas.  e extrínsecas. As características e os 
atributos  dos  dados  pesquisados  que  exercem  influência  na  formação  dos  preços  e 
conseqüentemente, no valor, devem ser ponderados por homogeneização ou por inferência 
estatística, respeitados os níveis de rigor definidos nesta Norma. É condição fundamental 
para aplicação deste método a existência de um conjunto de dados que possa ser tomado, 
estatisticamente, como amostra do mercado imobiliário.

2.2. Método da capitalização da renda:

A metodologia adotada para determinação do valor do imóvel foi através do método da 
renda, nos termos de item 8.2.3 da NBR-14.653-2 (Norma Brasileira para Avaliação de 
Bens - Parte 2: Imóveis Urbanos), onde encontramos a seguinte definição:
"8.2.3.1 Estimação das receitas e despesas
Em função do tipo de imóvel que  se  pretende avaliar são levantadas todas as despesas  
necessárias à sua manutenção  e  operação, impostos etc.,  e  receitas provenientes da sua 
exploração.
8.2.3.2 Montagem do fluxo de caixa
A montagem do fluxo de caixa é feita com base nas despesas e receitas previstas para o 
imóvel e suas respectivas épocas.
8.2.3.3 Estabelecimento da taxa mínima de atratividade  Esta taxa é estimada em função 
das  oportunidades  de  investimentos  alternativos  existentes  no  mercado  de  capitais  e, 
também, dos riscos do negócio.
8.2.3.4 Estimação do valor do imóvel
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O valor máximo estimado para o imóvel é representado pelo valor atual do fluxo de caixa,  
descontado pela taxa mínima de atratividade. "
Este método é aquele que apropria o valor do imóvel ou de suas partes construtivas, com 
base  na  capitalização  presente  da  sua  renda  líquida,  real  ou  prevista.  Os  aspectos 
fundamentais  do  método  são:  a  determinação  do  período de  capitalização  e  a  taxa  de 
desconto a ser utilizada, que devem ser expressamente justificados pelo avaliador.

2.3. Especificação da avaliação:

A NBR-14.653-1 (Norma Brasileira  para  Avaliação  de Bens  -  Parte  1:  Procedimentos 
Gerais) em seu item 9, determina que uma avaliação será especificada em decorrência de 
prazos demandados, recursos despendidos, disponibilidade de dados de mercado e natureza 
do  tratamento  a  ser  empregado,  tudo  isto  relativo  a  fundamentação  e  precisão,  assim 
definidos:
"A  fundamentação  será  função  do  aprofundamento  do  trabalho  avaliatório,  com  o 
envolvimento  da  seleção  da  metodologia  em  razão  da  confiabilidade,  qualidade  e 
quantidade dos dados amostrais disponíveis.
A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro 
tolerável  numa avaliação.  Depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação,  da 
conjuntura  de  mercado,  da  abrangência  alcançada  na  coleta  de  dados  (quantidade,  
qualidade e natureza), da metodologia e dos instrumentos utilizados.”
Os  graus  de  fundamentação  e  precisão  foram  definidos  na  NBR-14.653-2  (Norma 
Brasileira para Avaliação de Bens - Parte 2: Imóveis Urbanos), a seguir reproduzidos:
* Método comparativo:

"9.4.3 Graus de fundamentação com o uso do tratamento por fatores Conforme a tabela 4.
Tabela 4 - Graus de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores.

Item Descrição Grau
III 11 I

1 Caracterização do imóvel  
avaliando

Completa quanto a todas 
as variáveis analisadas

Completa quanto aos fatores  
utilizados no tratamento

Adoção de situação 
paradigma

2 Coleta de dados de 
mercado

Características  
conferidas pelo autor do 

laudo

Características conferidas 
por profissional credenciado 

pelo autor do laudo

Podem ser utilizadas 
características fornecidas 

por terceiros

3
Quantidade mínima de 

dados de mercado,  
efetivamente utilizados

12 6 3

4 Identificação dos
dados de mercado

Apresentação de 
informações relativas a 
todas as características  
dos dados analisadas,  

com foto

Apresentação de 
Informações relativas a 

todas as características dos 
dados analisadas

Apresentação de 
informações relativas a 
todas as características  

dos dados 
correspondentes aos 

fatores utilizados

5 Extrapolação conforme 
8.5.2 do Anexo 8 Não admitida Admitida para apenas uma 

variável Admitida

6
Intervalo admissível de 
ajuste para cada fator e 

para o conjunto de fatores
0,90 a 1,10 0,80 a 1,20 0,50 a 1,50

Nota: Observar de 9.1 a 9.3 desta Norma.
9.4.3.1  Para atingir  o  grau III  é  obrigatória a apresentação do laudo na modalidade 
completa.
9.4.3.2 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem 
ser considerados os seguintes critérios:
a) na tabela 5, identificam-se três campos (graus III, II e I) e seis itens;
b) o atendimento a cada exigência do Grau I terá 1 ponto; do Grau II, 2 pontos; e do Grau 
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III, 3 pontos;
c) o enquadramento global do laudo deverá considerar a soma de pontos obtidos para o 
conjunto de itens, atendendo à tabela 5.
Tabela 5 - Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fllnrlrlmpntrlr?lo no caso de  
utilização de tratamento Dor fatores

Graus III II I
Pontos Mínimos 15 9 6

Itens obrigatórios no 
grau correspondente

Itens 3, 5 e 6, com os demais  
no mínimo no grau II

Item 3, 5 e 6 no 
mínimo no grau II todos, no mínimo no grau I

Nota: Observar de 9.1 a 9.3 desta Norma.
9.4.4 Grau de precisão para o tratamento por fatores Conforme a tabela 6.
Tabela 6 - Graus de precisão da estimativa de valor no caso de utilização de tratamento  
por fatores

Descrição Grau
111 II I

Amplitude do intervalo de confiança de 80% 
em torno do valor central da estimativa

<30% 30%-50% >50%

Nota: Observar de 9.1 a 9.3 desta Norma.

2.4. Procedimentos específicos:

Os procedimentos  específicos  para  o  presente  trabalho  encontram-se  discriminados  na 
NBR-14.653-2 (Norma Brasileira para Avaliação de Bens Parte 2: Imóveis Urbanos), em 
seu item 11.1, onde consta o seguinte:
11.1 Desapropriações
11.1.1 Classificação das desapropriações
11.1.1.1 Quanto à extensão:
-  total:  aquela  que  atinge  o  imóvel  em  sua  totalidade,  ou  cujo  remanescente  seja 
inaproveitável;
- parcial: aquela que atinge parte do imóvel;
11.1.1.2 Quanto à duração:
- temporária;
- permanente.
11.1.2 Critérios
11.1.2.1 Nas desapropriações totais, as avaliações devem ser realizadas com a utilização 
dos métodos previstos nesta Norma. Quando o custo de reedição for superior ao valor de 
mercado,  o  engenheiro de avaliações deverá apresentar  os  dois resultados,  a  título de 
subsídio.
11.1.2.2  Nas  desapropriações  parciais,  o  critério  básico  é  o  da  diferença  entre  as  
avaliações do imóvel original  e  do imóvel remanescente, na mesma data de referência  
(critério  "antes  e  depois").  Devem  ser  apreciadas  circunstâncias  especiais,  quando 
relevantes,  tais  como  alterações  na  forma,  de  uso,  acessibilidade,  ocupação  e 
aproveitamento.
11.1.2.3 No caso de benfeitorias atingidas, devem ser previstas verbas relativas ao custo 
de  obras  de  adaptação  do  remanescente,  possível  desvalia  acarretada  por  perda  de  
funcionalidade  e  eventual  lucro  cessante,  no  caso  de  ser  necessária  desocupação 
temporária para a execução dos serviços.
11.1.2.4 Se o engenheiro de avaliações considerar como inaproveitável o remanescente do 
imóvel, esta condição deve ser explicitada e seu valor apresentado em separado.
11.1.2.5 Nas desapropriações temporárias, as indenizações devem considerar a renda que  
seria auferida pelo imóvel, durante o período correspondente, bem como eventuais perdas  
adicionais. "
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2.5. Aproveitamento eficiente:

O  princípio  que  norteou  o  trabalho  avaliatório  é  o  do  aproveitamento  eficiente, 
determinado por análise do mercado imobiliário, cujo conceito encontra-se assim definido 
na NBR-14.653-2 da ABNT:
"Aquele  recomendável  e  tecnicamente possível  para  o  local,  numa data de referência,  
observada  a  tendência  mercadológica  nas  circunvizinhanças,  entre  os  diversos  usos 
permitidos pela legislação pertinente".

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. Localização:
O posicionamento do imóvel no contexto urbano possui as seguintes características:
* Logradouro frontal: Av. Álvares Cabral;
* Bairro: Morada Nobre;
* Quarteirão: Av. Getúlio Vagas e Rua Marechal Rondon;
* Referência principal: Pizzaria do Camarão;
* Distância aproximada: 50,00 metros.

3.2. Acesso:

Tratando-se  de  imóvel  situado  em região  urbanizada,  o  acesso  é  muito  facilitado,  por 
diversas vias de bom gabarito viário, destacando-se as seguintes:
* Av. Getúlio Vagas;
* Av. Álvares Cabral.

3.3. Tipo de ocupação circunvizinha:

A região é ocupada predominantemente por construções e padrões de acabamento abaixo 
classificados:
* Tipo de imóveis:

Residenciais multifamiliares verticais e comerciais;
* Padrão construtivo:

Alto.

3.4. Melhoramentos públicos:

O local onde situa-se o imóvel avaliando é dotado dos seguintes melhoramentos, serviços 
públicos e equipamentos comunitários:
* pavimentação da via pública;
* drenagem superficial;
* passeio e meio-fio;
* rede de água potável;
* rede de esgotos;
* rede de energia elétrica;
* rede telefônica;
* iluminação pública;
* arborização;
* transporte coletivo;
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* coleta de lixo;
* entrega postal;
* segurança pública.

3.5. Ocupação do solo urbano:

De acordo com a Lei Municipal  no  7.166,  de  27  de agosto de  1996,  que "Estabelece  
normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no Município", o 
local é caracterizado como Zona Central de Belo Horizonte (ZCBH), cujas características  
principais, no que se refere à sua concepção, é a seguinte:
Região na qual é permitido maior adensamento demográfico e maior verticalização das 
edificações,  em razão  de  infra-estrutura  e  topografia  favoráveis  e  da  configuração  de 
centro. Possui os seguintes parâmetros urbanísticos:
* Coeficiente de aproveitamento: 3,0.
* Quota de terreno por unidade habitacional: 20 m2/un
* Taxa de ocupação: não especificado.
* Taxa de permeabilização: 20%.
* Altura máxima na divisa: 10,8 m (exceto na ADE- Residencial Central). 

3.6. Características físicas:
O terreno  onde  encontra-se o  imóvel  avaliando  possui  as  características  físicas  abaixo 
relacionadas:
* Área: 1.270,00 m2;
* Frente principal: Av. Álvares Cabral;
* Outras frentes: não possui;
* Formato: trapezoidal;
* Posição: esquina;
* Topografia: plana;
* Solo superficial: seco.

As características construtivas do imóvel, no que se refere aos seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, são os seguintes:
* Número total de vagas: 72 (setenta e dois);
* Formato: retangular;
* Numeração: 1 a 72;
* Posicionamento: 2° pavimento.

Figura 1: Croqui ilustrativo 
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4. METODO COMPARATIVO

4.1. Análise de regressão:

A análise de regressão consiste na aplicação de métodos matemáticos e estatísticos para 
interpretar o comportamento das variáveis que influenciam na formação do valor, ou seja, 
como as variáveis independentes atuam na determinação da variável dependente.
Este estudo conduz à determinação da equação de um modelo estatístico representante de 
um conjunto  de  dados  observados  e  que  permite  predizer  o  valor  possível.da  variável 
procurada, à partir do conhecimento dos valores das variáveis que explicam sua formação.
No caso avaliatório, a inferência estatística permite o estudo do comportamento de uma 
variável  (dependente)  em  relação  à  outras  (independentes),  responsáveis  pela  sua 
formação, que podem ser de natureza quantitativa (área, frente, etc.) ou qualitativa (padrão, 
idade aparente, etc.).
Através desta análise, busca-se a orientação de como cada atributo está influenciando na 
formação do valor, podendo concluir se os atributos testados são ou não importantes na 
formação  do  valor,  como  se  comportam  na  composição  do  modelo  e  o  seu  grau  de 
confiabilidade.
Nos  itens  seguintes  faremos  uma  análise  de  um  caso  de  regressão  simples,  assim 
denominada  por  possuir  apenas  uma  variável  independente,  e  o  método  de  cálculo 
utilizado será o dos mínimos quadrados, segundo o qual a reta a ser adotada deverá ser 
aquela  que  torna  mínima  a  soma  dos  quadrados  das  distâncias  da  reta  aos  pontos 
experimentais.
Imaginemos  o  caso  de  uma  avaliação  de  um terreno  com área  de  450,00  m2,  onde  a 
pesquisa efetuada encontrou 12 elementos com características perfeitamente identificáveis 
com o elemento avaliando, obtendo os seguintes resultados:
Por se tratar de uma regressão simples, onde nossa variável independente (y) é o valor/m2 a 
variável dependente (x) é a área, teremos a seguinte equação:

     y = a + bx (1)

Após a execução dos cálculos necessários à determinação do valor dos coeficientes a e b, 
teremos, então, o modelo linear, que representa a reta de ajuste dos pontos relativos aos 
elementos  da  amostra  apresentada  anteriormente,  cuja  expressão  matemática  é  a  se 
seguinte:
     V/m2 = 11,4919 – O,0036 X (2)

Na página seguinte, apresentamos um gráfico que permite visualizar a situação descrita 
anteriormente,  cujas  linhas  representam  os  pontos  coletados  e  a  reta  de  ajuste,  onde 
podemos encontrar o valor/m2 de qualquer imóvel situado entre os extremos de X (Área), 
compreendido, no presente exemplo, entre 300,00 m2 e 1.500,00 m2.
Dessa forma, a situação imaginada, de calcular o valor de um terreno com
área de 450,00 m2, nos leva ao cálculo do seguinte valor:
V/m2 = 11,4919 - 0,0036 x (450,00 m2)
V/m2 = $ 9,87 /m2

O  valor  do  terreno  será  então,  a  multiplicação  do  valor/m2  calculado  na  expressão 
matemática ou gráfico anexo, da seguinte forma:
V = 450,00 m2 x $ 9,87 /m2

V = $ 4.441,50
Por tratar-se de um mero exemplo didático, objetivando a compreensão
da  metodologia  estatística  utilizada,  alguns  passos  importantes,  exigidos  em  Norma 
Brasileira, não foram apresentados, mas serão objetos de análise e demonstração nos itens 
seguintes.
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4.2. Coleta de dados:

É o pilar de qualquer avaliação, pois compreende a etapa inicial,  onde serão levantados 
dados relativos a imóveis com características semelhantes ao avaliando, cujos tratamentos 
seguintes fornecerão estrutura técnica ao Laudo de Avaliação.
Os  resultados  obtidos  foram  devidamente  tabulados  em  programa  próprio  para 
microcomputadores, denominado BOI - Banco de Dados Imobiliários, onde procuramos 
reunir  os  elementos  selecionados  após  o  trabalho  de  campo,  quando  foram  adotadas 
técnicas de obtenção de dados, objetivando a diversidade de fontes, contemporaneidade, 
tipo e quantidade de informações.

4.3. Processamento e análise dos dados:

Compreende  a  etapa  onde  se  extrai  o  maior  número  de  informações  obtidas  sobre  os 
elementos pesquisados, realizando a seleção das características a serem estudadas, num 
processo definido como inferência estatística, como segue:
"Parte da ciência estatística que permite extrair conclusões a partir do conhecimento de 
amostragem técnica da população. "
O valor de um imóvel, quer para locação, quer para venda, se forma à partir da combinação 
de alguns  fatores  ou variáveis  influenciantes,  que concorrem de modo  mais  ou menos 
significativo na composição do valor, . exigindo atenção especial quanto à sua importância.
Neste  caso,  após  a  coleta  de informações  e  análise  dos  dados  pesquisados,  realizamos 
estudos das seguintes variáveis:
* V/M2:  é  o elemento  procurado,  a  incógnita  da  avaliação,  é  a  variável  que recebe 

influência das demais, razão pela qual é denominada variável dependente, sendo as 
outras chamadas variáveis independentes.

* ÁREA: variável independente, de natureza quantitativa, relativa à medida da área dos 
imóveis avaliandos e pesquisados, em metros quadrados.

* VAGAS: variável independente, de natureza quantitativa, relativa ao número de vagas 
de garagem dos imóveis avaliandos e pesquisados.

* 4 quartos = 4
* 3 quartos = 3
* 2 quartos = 2
* QUARTOS:  variável  independente  de  natureza  qualitativa,  representativa  de 

quantidade de quartos do imóvel.
* 4 quartos = 3
* 3 quartos = 2
* 2 quartos = 1
Estas variáveis foram então tabuladas em uma planilha, onde o valor (variável dependente) 
de cada um dos  elementos  pesquisados  foi  relacionado  juntamente  com suas  variáveis 
independentes, anteriormente descritas.
Com auxílio indispensável do microcomputador e utilização de um programa aplicativo 
específico, efetuamos diversos estudos e combinações até a definição da curva de melhor 
ajuste e das variáveis significativas.
Após os testes efetuados sobre as variáveis descritas anteriormente, tomados os diversos 
elementos  constantes  da  pesquisa  efetuada,  concluímos  que  a  melhor  composição  de 
variáveis foi a seguinte:

Tabela 1: composição das variáveis

Nº v/m² Área Vagas Quartos
1 1607,14 280 4 4
2 1470,59 170 3 4
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3 1062,5 160 2 4
4 1142,86 140 2 4
5 1818,18 220 4 4
6 1125 160 3 3
7 2058,82 170 4 3
8 1190,48 210 3 4
9 1000 200 2 3
10 1388,89 180 3 4
11 1620,37 216 4 4
12 1250 120 2 3
13 1500 110 3 3
14 1487,6 121 3 3
15 1411,76 85 2 3
16 1547,62 84 3 3
17 1500 120 3 3
18 1800 100 3 3
19 1500 100 2 3
20 1415,09 106 2 3
21 2111,11 180 4 4

4.4. Modelo de melhor ajuste:

Em seguida, foi realizado a operacionalização dos dados, através do programa  INFER-
Estatística para Engenharia de Avaliações, onde encontramos a curva que apresentou o 
melhor ajuste do modelo, ou seja, aquela que melhor representou o conjunto de pontos (ou 
dados) pesquisados, com a seguintes formas:
[V/m2] = (12,155 - 0,2917 x [Área]1/2 + 0,04982 x Exp([Vagas]) + 1,0333 x [Quartos]1/3)3

4.5. Tratamento estatístico da amostra:

Em  função  da  especificação  da  avaliação,  os  dados  amostrais  obtidos  no  processo 
avaliatório terão tratamento dispensado para serem levados à formação do valor, através da 
estatística inferencial.
Nesta etapa é importante registrar que a avaliação, por ser uma atividade cujo resultado é 
fruto de um estudo estatístico, procura-se um intervalo de valores em cujo interior pode-se 
garantir,  com um nível  de certeza compatível,  esteja situado o valor  do bem avaliado, 
conforme memória de cálculo deste trabalho.
As  diversas  fases  do  estudo  realizado  serão  detalhadas  a  seguir,  com  o  objetivo  de 
explicar-se de conforme simplificada os cálculos realizados e os resultados obtidos.

4.5.1. Coeficiente de correlação (r):

É uma medida estatística, que varia de -1 a +1, embora não seja obrigatória por Norma, 
oferece indicação sobre a escolha dos diversos modelos testados.
Nas situações em que o coeficiente de correlação (r) aproxima-se de +1 ou -1, observa-se 
um maior agrupamento em torno da curva testada, sendo que a bibliografia técnica sugere 
os seguintes parâmetros indicativos:

Tabela 2: Coeficiente de correlação

Valor de r Correlação
0 nula

entre 0 e 0,30 fraca
entre 0,30 e 0,60 média
entre 0,60 e 0,90 forte
Entre 0,90 e 0,99 fortíssima

1 perfeita
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O cálculo do valor do coeficiente de correlação (r), nos levou ao seguinte valor para o 
modelo escolhido:
r = 0,9308 ou 93,08 %

4.5.2.Coeficiente de determinação (r2):

Como a  própria  representação  indica,  o  coeficiente  de  determinação  é  o  quadrado  do 
coeficiente de correlação (r), por exemplo, se o valor do r calculado é igual a 0,90, então o 
coeficiente de correlação será igual a 0,81.
Esta  medida  é muito  importante,  pois  fornece o percentual  explicado do resultado das 
variáveis testadas, ou seja, na hipótese sugerida acima, significa que 81% do resultado é 
explicado pelas variáveis adotadas, enquanto os outros 19% indicam a existência de outras 
variáveis não testadas ou algum erro amostral.
Em nosso estudo, teremos:
r2 = 0,8429 ou 84,29%

4.5.3. Análise de variância:

A análise de variância indicará a significância do modelo, que deverá ter um valor tanto 
menor quanto maior for o grau de fundamentação (1 %, 5%, ou 10%), representando uma 
confiabilidade mínima de 99%, 95% ou 90%, respectivamente.
Esta análise é feita com a utilização da Tabela de Snedecor, onde obtém-se o Ftab (abscissa 
tabelada),  que  deverá  ter  valor  inferior  que  a  Fcal  (abscissa  calculada  no  modelo  de 
regressão) para que seja aceita a equação como representativa.
Os valores de Fcal e Ftab obtido são os seguintes:
Fcal = 36,76
Ftab = 5,185

4.5.4. Significância dos regressares:

Além da significância geral do modelo, há que se analisar os regressores,
verificando sua consistência e importância na inferência. Esta análise pode ser feita pela 
distribuição "t" de Student.
O cálculo de "t" (t observado). para regressores múltiolos resulta:

Tabela 3: Significância dos regressares

Variável Coeficiente t calculado Significância
Área b1 -8,973 7,4x10-6%

Vagas b2 13,54 1,6x10-8%
Quartos b3 1,125 28%

A comparação  dos  valores  de  t  calculado  com o  t  (crítico),  permite  concluir  sobre  a 
importância das variáveis na formação do modelo.
O t (crítico) máximo, é aquele cuja significância máxima será tanto menor quanto maior 
for o grau de fundamentação, o que nos indica que os dados escolhidos são importantes na 
formação do modelo.

4.5.5. Verificação de auto-regressão:

Teste realizado através da denominada Estatística de Durbin-Watson (DW), onde calcula-
se os índices a serem analisados bem como aqueles tabelados, como segue:
DW = 1,7626
4-DU = 2,34
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DU (tabelado) = 1,66
Como o DU, tabelado,  é  inferior  aos índices  calculados,  concluímos  que não há auto-
regressão.

4.5.6. Verificação de homocedasticidade:

O gráfico  de  resíduos  x  valor  estimado,  que  encontra-se  na  memória  de  cálculo,  não 
apresenta forma definida, o que significa ser o modelo homocedástico.

4.5.7. Normalidade de resíduos:

O teste  de  seqüência,  que  também encontra-se  na  memória  de  cálculo,  indica  que  os 
resíduos  encontram-se  normalmente  distribuídos,  portanto,  a  aleatoriedade  está 
comprovada, bem como não foi constatada a presença de outliers no modelo.

4.5.8. Campo de Arbítrio:

A NBR-14.6S3-1 prevê o cálculo do Campo de Arbítrio do modelo inferido,
cuja definição em seu item 3.8 é a seguinte:.
"Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do  
qual  pode-se  arbitrar  o  valor  do  bem,  desde  que  justificado  pela  existência  de  
características próprias não contempladas no modelo. "
O cálculo  do  Campo  de  Arbítrio,  através  de  fórmulas  que  expressam os  seus  limites, 
baseia-se  na  Distribuição  "t"  de  Student,  uma  vez  não  serem as  amostras  avaliatórias 
distribuições normais, pois a média do universo amostral é desconhecida, devendo seguir 
especificação do item A.S da NBR-14.6S3-2, como segue:
"O  campo de  arbítrio  corresponde  à  semi-amplitude  de  15% em  torno da  estimativa  
pontual adotada. Caso não seja adotada a estimativa pontual, o engenheiro de avaliações 
deve justificar sua escolha."
O valor do imóvel  é calculado através da aplicação dos atributos do imóvel  (variáveis 
independentes) sobre a curva calculada, assim descritas:

4.5.9. Apartamento com 2 vagas de garagem:

Área = 180,00 m2;
Vagas = 2;
Quartos = 4.

4.5.10. Apartamento com 3 vagas de garagem:

Área = 180,00 m2;
Vagas = 3;
Quartos = 4.
Além disto, em função da NBR-14.6S3 determinar que o valor final da avaliação esteja 
contido em um Campo de Arbítrio, nos termos do item A-5 do Anexo A, faz-se necessário 
que se determine o limite inferior e superior do valor específico encontrado no resultado 
final:

4.5.11. Apartamento com 2 vagas de garagem:



Página 13 de 13

Tabela 4:Valor do imóvel
Valor unitário mínimo Valor unitário máximo

R$ 164.743,20 R$ 222.886,80

4.5.12. Apartamento com 3 vagas de garagem:

Tabela 5: Valor do imóvel
Valor unitário mínimo Valor unitário máximo

R$ 197.163,00 R$ 266.751,00

5) CONCLUSÃO

Após  a  verificação  das  características  da  amostra  obtida,  os  resultados  do  tratamento 
efetuado  e  analisando  todos  os  fatores  influenciáveis,  sejam  eles  de  natureza  social, 
econômica, governamental, física ou natural, concluímos que o justo valor das vagas de 
garagem, nos termos do objetivo do presente trabalhos, à data da avaliação seja:
5.1) Valor do apartamento com 2 vagas de garagem:
R$ 190.000,00
5.2) Valor do apartamento com 3 vagas de garagem:
R$ 230.000,00
5.3) Depreciação pela perda de 1 vaga:
R$ 40.000,00
5.4) % de depreciação pela perda da vaga:
R$ 17,39%

6) ENCERRAMENTO 

6.1) Declaração de conformidade com o Código de Ética:

* Os itens objeto deste trabalho, foram inspecionados pessoalmente pela equipe técnica 
envolvida na elaboração.
*  O  signatário  não  tem  no  presente,  nem  contempla  no  futuro,  interesse  nos  bens 
envolvidos neste trabalho.
* O signatário não tem inclinações nem interesse em relação ao assunto deste trabalho, tão 
pouco em relação à solicitante.
*  Este  trabalho  apresenta  as  condições  limitativas  apresentadas  na  introdução,  ou 
porventura, em qualquer outra parte dele, que afetam as análises, opiniões ou conclusões 
nele contidas.
* O trabalho encontra-se abrigado por absoluta confidencialidade, sendo garantido o sigilo 
quanto às razões que motivaram a presente contratação, bem como aos resultados finais 
alcançados.
* Este trabalho foi elaborado em observância estrita aos princípios dos Códigos de Ética 
Profissional do CONFEA-Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do 
IBAPE - Instituto Mineiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.


