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RESUMO  

Na avaliação de imóveis, os procedimentos avaliatórios são regidos pelas normas técnicas; especialmente 
naquelas de cunho judicial, discordâncias e questionamentos serão tratados segundo o que  preconizam as 
normas estabelecidas. No que tange à avaliação de apartamentos, o método mais utilizado é o 
comparativo de dados de mercado. É necessário, porém, que os dados amostrais sejam suficientemente 
compatíveis com o imóvel avaliando, para que se tenha uma justa noção de seu valor. A pesquisa que 
fundamenta este artigo mostra que podem ocorrer diferenças no valor das unidades, ao serem levados em 
consideração aspectos arquitetônicos e urbanísticos como fatores de comparação. Na medida em que as 
normas técnicas não caminham para essa direção, ou, ao contrário, apontam para uma tendência de 
massificação na avaliação, com procedimentos que exigem um grande número de dados amostrais, elas 
reduzem a possibilidade de uma avaliação mais precisa e cuidadosa. Ao necessitar de  grande quantidade 
de dados, reduzem-se as possibilidades de encontrá-los suficientemente semelhantes e próximos ao 
imóvel avaliando, sendo necessário reduzir cada vez mais o número de fatores comparativos, tornando a 
avaliação uma análise superficial e sem a necessária fundamentação em relação às características do 
imóvel, como foi constatado em pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro, em apartamentos de dois 
a três quartos, voltados para a classe média. A pesquisa foi iniciada a partir de uma perícia judicial para 
determinação do valor de um imóvel nos termos da norma vigente à época. Mais tarde, se verificou que o 
mesmo era afetado pelas suas características arquitetônicas em relação às mesmas características 
qualitativas dos dados amostrais. Como procedimento metodológico, foi utilizado o método comparativo 
direto de dados de mercado, demonstrando como a inserção de um novo fator, denominado Fator de 
Arquitetura e Urbanismo, pode embasar decisões e tornar mais justa a determinação do valor de mercado 
de um apartamento.  
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ABSTRACT  

 
In property valuation, evaluative procedures are ruled by technical standards, especially in judicial 
assessments, disagreements and questions are based on established standards’ recommendations. For 
apartments, the most widely used method is the Sales Comparison Approach. It is necessary, however, 
that the sample data are sufficiently compatible with the assessed property, in order to have a fair idea of 
its value. The research shows that there may be differences in the value of properties when is taken into 
account aspects such as architectural and urban factors of comparison. As technical standards do not go in 
that direction, or, conversely, show a tendency to mass the assessment, with procedures that require a 
large number of sample data, they reduce the possibility of a more careful evaluation. When it is 
necessary a large sample, it decreases the chances of finding data sufficiently similar and close to the 
property assessed, so the number of comparative factors become reduced. This way, the evaluation 
becomes a brief review and without the necessary foundation in relation to the characteristics of 
properties, as evidenced in research conducted in the city of Rio de Janeiro, in apartments of two to three 
bedrooms, for middle class. The research was initiated from a judicial evaluation to determine the value 
of a property on which it was found later to be affected by its architectural features in relation to these 
same characteristics of the sample data. As a methodological procedure, we has used the method of Sales 
Comparison Approach, demonstrating how the inclusion of a new factor, Factor of Architecture and 
Urbanism, may support decisions and come to fair market value of an apartment. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Avaliar imóveis é uma tarefa que requer metodologia própria, e depende da consideração de 
diversas variáveis para que se possa chegar a algum resultado útil. Durante muitos anos, 
atuamos1 como Perito Judicial da 1ª Vara Cível de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.Em 2003, ao 
receber a incumbência de avaliar um apartamento em uma disputa judicial, enfrentamos 
dificuldades para chegar ao seu valor,utilizando somente os métodos e as variáveis comumente 
adotadas e previstas em norma, para este tipo de imóvel.  Entre os métodos disponíveis, o mais 
adequado – e o que foi utilizado – era o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 
(MCDDM), mas mesmo assim, algumas questões  se apresentaram.  

As inquietações geradas pela perícia estavam relacionadas à dúvida de como poderia se avaliar um 
apartamento a partir da comparação com outros “similares” à venda, se os parâmetros 
comparativos não davam conta de todas as diferenças que percebíamos existir, principalmente as 
de ordem qualitativa, como a configuração interna e a distribuição dos compartimentos, pois, entre 
os apartamentos analisados, incluindo o imóvel que deveria ter seu valor de mercado determinado, 
alguns eram bem mais funcionais do que outros, ainda que suas áreas não fossem tão diferentes 
assim. Essa percepção de características arquitetônicas era muito clara para nós, mas não havia 
fator comparativo previsto em norma, nem na literatura consagrada, que contemplasse a 
consideração desse e de outros atributos correlatos. Nossa atitude e saída, na época, foi flexibilizar 
um parâmetro já existente, destinado a comparar os padrões de acabamento e estado de 
conservação dos imóveis, para nele incluir nossas considerações qualitativas sobre elementos de 
cunho arquitetônico.A perícia foi desenvolvida estritamente dentro das especificações normativas 
vigentes à época, a NBR 5676 (ABNT, 1990),e a Lide seguiu o seu rumo. Contudo, pelo dever de 
ofício, pois atuamos como docentes de uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, as dificuldades 
encontradas despertaram a curiosidade acadêmica e serviram de diretrizes para uma reflexão sobre 
os métodos existentes na prática de avaliação de imóveis ao longo desses anos que se seguiram. 

Assim, em parceria com outros docentes e pesquisadores do Grupo Habitat da FAU/UFRJ, 
ampliamos o escopo e desdobramos as dificuldades encontradas naquela ocasião em estudos 
diversos, como pode ser visto em Silva; Brasileiro (2006), Silva; Brasileiro; Duarte (2009), e em 
última instância,no doutoramento do primeiro autor, Silva (2012). O presente artigo retrata a 
evolução do fio condutor desses diversos estudos, que culminouna proposição de uma modificação 
no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM), com a adoção de um novo fator a 
ser levado em consideração nos seus cálculos, o Fator de Arquitetura e Urbanismo (Fau).   
 
2 - O MÉTODO ADOTADO 

A caracterização fidedigna de um imóvel em avaliação sempre envolve uma análise de imóveis 
heterogêneos, distintos daquele que está sendo avaliado, tendo em vista as particularidades de 
cada componente da amostra. Há diferenças na área construída; no acabamento; no estado de 
conservação; na localização dentro do mesmo bairro ou rua; no tempo decorrido com a oferta 
disponível (mercado vendedor ou comprador) das possíveis ofertas e vendas efetivadas; na 
variação dos preços com o tempo e as conjunturas econômicas, além de muitos outros elementos. 
Em função disto, para não comparar imóveis heterogêneos, no MCDDM, o avaliador necessita 
transformar de forma ponderada (homogeneizar) os valores, para que a comparação seja saneada 
e atenda ao objetivo de se poder comparar elementos diferentes, convertidos em semelhantes 
após a devida retificação, utilizando-se coeficientes em função de seus atributos. 
A escolha das variáveis independentes para servirem de comparação, perante a norma nacional 
(ABNT, 2011), precede a escolha do procedimento de cálculo (tratamento por fatores ou 

                                           
1 O primeiro autor do artigo. 
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inferência estatística) no MCDDM. Aquele documento fornece orientações sobre o caráter das 
variáveis (físicas, de localização e econômicas), mas não as nomeia nem as sugere. Já as normas 
regionais, do IEL-RJ e do IBAPE-SP, traduzem essa classificação das variáveis em fatores 
nomeados. As duas regionais mencionam, inicialmente, dois deles: Fator de oferta ou fonte 
(característica econômica) e Fator de localização. A variável não mencionada pelas normas 
regionais, referente às características físicas, na verdade aparece nesses documentos quando são 
introduzidos os “fatores aplicáveis ao valor das benfeitorias” (IBAPE-SP, 2011, p.21; IEL-RJ, 
2006, p.17). As normas regionais preveem o uso de dois fatores para dar conta das características 
físicas, a saber:Fator de idade e Fator de padrão construtivo. 
Consagrados autores que tratam o tema (ABUNAHMAN, 2006; BUSTAMAMANTE, 1998; 
DANTAS, 1998; FIKER, 2001) também fazem referência a fatores semelhantes, alguns com 
pequenas variações ou inclusão de considerações sobre a comparação das áreas construídas entre 
elementos amostrais e imóvel avaliando, por exemplo. Todos são fatores de ordem quantitativa 
(como mencionado pela NBR 14653-2), cuja objetividade permite uma fácil mensuração.  

Seguindo outra direção, alguns autores, em uma consideração mais cuidadosa do problema, 
entendem que é possível ampliar o rol de fatores a serem considerados, e sua inclusão na 
avaliação já foi sugerida na literatura sobre o tema, como por exemplo, em Soler (2000).Da 
mesma forma, é possível encontrar indicações em Maia Neto (1992) para a verificação de um 
Fator de Arquitetura F(q) – que, segundo o autor, está ligado à existência de garagem; salão de 
festas; número de banheiros e posicionamento na edificação. Antes dos dois autores 
mencionados,Vegni-Neri (1979) também já elencava dados como pé-direito e distribuição 
interna dos cômodos.Nosso raciocínio se aproxima desses autores, no que concerne à 
preocupação em se utilizar um maior número de  fatores e que estes auxiliem a caracterizar 
melhor os aspectos arquitetônicos do imóvel. Iteramos que se torna imperativa a inserção de 
fatores de ordem inicialmente qualitativa, mas que possam vir a se traduzir, por meio de índices, 
em uma graduação quantitativa. Isso se torna importante especialmente nos tempos atuais, cada 
vez mais complexos, com uma profusão de variáveis e situações que expõem o imóvel às mais 
diferentes condicionantes, principalmente àquelas ligadas diretamente ao projeto de arquitetura.  

Não que as normas se abstenham, frontalmente, à inclusão de novas considerações nas avaliações. 
As normas do IBAPE-SP e do IEL-RJ preveem a existência de “Fatores complementares”, porém 
de uso não obrigatório. Entre esses fatores, as normas das citadas entidades regionais citam como 
exemplo o Fator de Posicionamento de unidades padronizadas, o que por si só dá margem a pelo 
menos três análises: qualidade da vista, exposição ao ruído e comportamento da insolação na 
unidade. Não considerar esses itens é desprezar uma face rica da caracterização do imóvel. As 
normas não se aprofundam em tais aspectos, deixando a cargo do cuidado e da sensibilidade de 
cada avaliador considerá-los ou não. É pelo fato de as normas não preconizarem de forma 
mais incisiva que (ou quais) fatores de ordem qualitativa têm importância no resultado 
final da avaliação que sustentamos que estes não devem ser deixados por conta de cada 
avaliador, sendo às vezes relegados ao segundo plano, ou mesmo desconsiderados numa 
avaliação. Desprezar essa abordagem, isentando o laudo de avaliação de referências qualitativas, 
é considerar explicitamente em sua metodologia que aspectos qualitativos não têm importância 
na formação do valor, e o que consideramos pior: em ações judiciais, não dando a precisa 
informação para que o juízo tenha condições de proferir a sua decisão.  

Nossa inquietação é compartilhada por mais pesquisadores. Na Irlanda do Norte, por exemplo, 
Adair et al (1996) afirmam que itens considerados importantes pelos compradores, como 
reformas internas que aumentam a funcionalidade dos imóveis, vista ou melhorias gerais na 
aparência não são considerados, de uma forma geral, nos trabalhos avaliatórios. Sustentam 
também que os avaliadores chegam mesmo a evitar variáveis qualitativas, que não são tão 
facilmente mensuráveis quanto as quantitativas.  
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Outra consideração importante que deve ser feita é a respeito da possibilidade de utilização, no 
MCDDM, do tratamento por fatores ou da inferência estatística. Algumas diferentes 
características, entre as duas possibilidades, nos levam a direcionar nosso estudo para o 
tratamento por fatores, porque ao utilizá-lo, é possível desenvolver a avaliação de um imóvel de 
forma clara e com a memória de cálculo passível de ser auditável para uma futura conferência. 
Diferentemente dos modelos de inferência estatística, que inserem os atributos em um software 
próprio que produz modelos de regressão linear, lançando, ao final, um valor para o imóvel2, no 
tratamento por fatores os cálculos podem ser acompanhados ‘mais de perto’, em cada uma de 
suas etapas. Essa é a principal razão de nossa escolha, embora haja mais algumas considerações 
a respeito da inferência estatística importantes de serem aqui detalhadas. 

Por sua natureza, o processo da inferência estatística utiliza modelos matemáticos que não 
admitem muitas variáveis (atributos dos imóveis) em sua composição, sendo consideradas em 
muitas ocasiões apenas duas ou três delas, como número de vagas, área do imóvel e sua 
localização, por exemplo. E há uma correlação estreita entre o número de variáveis 
independentes utilizadas e o número mínimo de elementos amostrais (ABNT, 2011), podendo 
chegar, dependendo do grau de fundamentação, a oito vezes o número de variáveis (por 
exemplo, para três variáveis, deve haver vinte e quatro elementos amostrais, no grau III de 
fundamentação). Obviamente, sabemos e concordamos que um número maior de elementos 
amostrais traz maior precisão e confiabilidade, porque conta com mais representantes do 
mercado. Porém, também concordamos com Alonso e D’Amato (2009), quando argumentam 
que em determinados graus de fundamentação, é quase impossível atingir o número necessário 
de elementos amostrais. Embora os autores estivessem se referindo a avaliações pelo MCDDM 
para o arbitramento de aluguéis, a dificuldade é a mesma quando se trata de compra e venda. 

Aproximando ainda mais a lente de nossas breves considerações, sustentamos que a dificuldade 
para se encontrar elementos amostrais em número suficiente para atender às prescrições da 
norma não é o principal problema. Os modelos matemáticos gerados pelo procedimento são 
eficazes, e buscam a melhor caracterização monetária do mercado para encontrar o valor de um 
determinado imóvel. Contudo, justamente por dependerem de um número grande de elementos 
amostrais, acreditamos que os modelos matemáticos poderiam ser mais ajustados para o uso em 
imóveis, porque não só é difícil encontrar tantos imóveis disponíveis para servirem de 
comparação, como é mais difícil ainda encontrar grande número de imóveis semelhantes, na 
mesma localidade do imóvel avaliando. Na busca por muitos elementos, o universo amostral 
acaba se tornando amplo e abrangente em termos de distâncias geográficas, o que, por si só, já 
descaracteriza os elementos para comparação que estejam situados longe ou em outra realidade 
do local, em certas ocasiões, muito diversa do avaliando. Grandiski (2005) também ressalta que 
no uso da inferência estatística, os avaliadores “costumam misturar elementos amostrais 
pertencentes a mercados de diferentes comportamentos”  (GRANDISKI, 2005, p.09). Neste 
ponto, lembramos o que as próprias normas preconizam, que “diferenças relevantes perante o 
avaliando devem ser tratadas adequadamente nos modelos adotados” (ABNT, 2011, p.15). 
Porém, na medida em que o universo amostral cresce para além dos limites geográficos 
compatíveis, inserindo mercados de comportamentos diferentes, torna-se difícil tratar as 
diferenças relevantes dos elementos perante o imóvel avaliando. Nossa pesquisa nos indica que 
não faz sentido usar um universo amostral de larga abrangência geográfica, porque um 
comprador, ao procurar um apartamento em um determinado bairro, quer saber o valor dos 
imóveis pelos quais se interessou, e não um valor mediano ou uma generalização que será 
produzida em função de dados que estão dispersos no bairro e até fora dele, muitas vezes nas 

                                           
2 Grandiski (2005), questionando certa supremacia no uso dessa ferramenta, coloca que “A facilidade do 
aprendizado dos softwares específicos que surgiram dá aos avaliadores a falsa sensação de que dominam a teoria, 
transformando-os em ‘pilotos automáticos de computadores’”. (GRANDISKI, 2005, p.01). 
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adjacências. Mais ainda se o bairro não for homogêneo, como tantos na cidade do Rio de Janeiro, 
ocorrendo, no seu interior, manchas de valorização e desvalorização. Nesses casos, 
principalmente, os dados amostrais devem referir-se somente àquela microrregião específica. 
Porém, como já informado, para proceder aos cálculos pela inferência estatística, são necessários 
tantos elementos que os dados coletados expressam o mercado de uma região de maior 
amplitude do que a circunvizinhança do imóvel avaliando.  
Como no tratamento por fatores não é necessária uma quantidade tão numerosa de elementos 
amostrais (doze, para um grau de fundamentação III – ABNT, 2001), a possibilidade de 
encontrá-los próximos ao avaliando, e até mais semelhantes a este, é maior. 

Nossa crítica não é propriamente à inferência em si, que entendemos ser um procedimento 
matemático com elevada sofisticação, precisão e confiança, mas a sua adoção como modelo 
matemático para servir de guia na busca pelo valor de mercado de imóveis, sem nenhuma espécie 
de ajuste que considere as peculiaridades específicas de “imóveis” como componentes de um 
universo estatístico. Assim sendo, ratificando a informação já fornecida, os cálculos adotados neste 
trabalho não utilizarão este procedimento, e sim, o tratamento por fatores. 
 
3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente, foi estabelecido o recorte imobiliário, definido como um apartamento destinado à 
classe média do Rio de Janeiro, em bairroscariocas típicos dessa configuração, como 
Jacarepaguá, Méier e Tijuca. É importante esclarecer que a definição deste recorte não foi 
aleatória. Ela teve origem na perícia judicial citada na Introdução, cujo objetivo era determinar o 
valor de mercado de um apartamento situado no bairro de Jacarepaguá, com três quartos (uma 
suíte), sala, banheiro social, copa-cozinha, dependências completas de empregada e varanda. Na 
época, um típico apartamento de classe média.  

O procedimento metodológico3 adotado, o MCDDM,foi utilizado como veículo para a 
consideração de parâmetros arquitetônicos e urbanísticos na avaliação de apartamentos, por meio 
da inserção de um novo fator, denominado Fator de Arquitetura e Urbanismo (FAU).Para isso, 
foram necessárias duas etapas de desenvolvimento. A primeira, uma extensa revisão de pesquisas 
sobre a produção imobiliária que contribuíssem particularmente com insumos sobre a tipologia de 
apartamentos, sobre sua avaliação (imobiliária) e também aquelas que abordassem aspectos 
qualitativos das habitações. Entre os autores pesquisados, podemos citar, enfaticamente, Brandão 
(2002), Gonzaga (2003), Pascale; Alencar (2006), Lapetina (2007), Souza (2007) e Abibi Filho 
(2009), mas também Evans (1995); Freitas (1995), Adair et al (1996), Gallimore et al (1996), 
Paulino et al (1996), Altas; Özsoy (1998), Oliveira; Heineck (1998), Mills; Reynolds (1999), 
Freitas; Heineck (2001), Pedro (2002), Benazzi; Alvim (2008) e Queiroz (2008).  
A segunda etapa foi o estabelecimento de atributos relativos à Arquitetura e ao Urbanismo para 
então inseri-los no MCDDM. Os atributos, frutos da pesquisa feita anteriormente e da própria 
prática profissional, já haviam começado a ser inicialmente delineados em Silva; Brasileiro (2006), 
mas, posteriormente,foram organizados em categorias por sua escala de influência: na unidade 
residencial, no prédio/condomínio e na vizinhança imediata. As três categorias formam, juntas, um 
único grupo de atributos, que como já mencionado, recebeu o nome de Fau – Fator de Arquitetura 
e Urbanismo, o qual foi incorporado aos procedimentos avaliatórios tradicionais no MCDDM. 

Todo o raciocínio e demonstrações gráficas que estabelecem os atributos se constituem por 
demais extensos, não se enquadrando à limitação de páginas de um artigo. Contudo, podem ser 
conferidos em Silva (2012). Por ora, no presente trabalho, os atributos serão apresentados em 
forma de listagem(com exemplos gráficos apenas de alguns), organizados pelas três categorias4. 

                                           
3 Tanto na perícia original mencionada quanto na pesquisa que se seguiu. 
4 Todos os atributos possuem um código alfanumérico correspondente, para utilização nas planilhas de cálculo. 
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3.1.Atributos da categoria Unidade 
Esta categoria, por congregar a maior quantidade de atributos, pôde tê-los agrupados e 
organizados pelas suas semelhanças, e assim surgiu uma subdivisão em dois grupos: 
 

3.1.1. Grupo 1 - Presença, ausência e quantidade de cômodos, acessos e elementos diversos 
Atributos para o setor social: [1a1] Sala com 2 ambientes; [1a2] Existência de varanda; [1a3] 
Existência de lavabo (banheiro sem chuveiro no setor social); [1a4] Existência de sala 
íntima/escritório/sala exclusiva para TV. Atributos para o setor de serviço: [1b1] Acesso 
independente; [1b2] Existência de depósito/despensa/quarto de empregada; [1b3] Existência de 
banheiro de serviço. Atributos para o setor íntimo:[1c1] Existência de suíte(s); [1c2] Existência 
de suíte(s) com closet; [1c3] Existência de varanda nos quartos; [1c4] Banheiros “extras” (além do 
lavabo/social, suíte e banheiro de serviço). Atributos para análise geral (elementos 
isolados):[1d1] Condições de insolação nos diversos cômodos/setores; [1d2] Vista desimpedida 

nos compartimentos habitáveis; [1d3] Vista 
desimpedida perene nos compartimentos 
habitáveis; [1d4] Ventilação cruzada; [1d5] 
Andar alto/andar baixo; [1d6] Água quente 
encanada (banheiros e cozinha); [1d7] Mais 
de uma vaga na garagem; [1d8] Outros 
(mais raros e/ou especiais, como isolamento 
acústico, tratamentos específicos). 
 

3.1.2. Grupo 2 - Relações qualitativas 
entre elementos das plantas e Análise de 
circulações 
Atributos para o setor social:[2a1] 
Possibilidades para a Varanda: Sacada (Ø 
≤ 1,00m), Varanda simples (Ø >1,00m – 
permite a acomodação de uma mesa 
pequena com duas cadeiras), Varanda 
gourmet (presença de pia ou churrasqueira 
ou forno), Varanda gourmet com ligação 
com a área de serviço; [2a2] Análise geral 
e possibilidades para Lavabo/ Bo social: 
Lavabo/ Bo social com ventilação direta, 
Lavabo/ Bo social sem ventilação direta. 
Atributos para o setor de serviço:[2b1] 
Possibilidades para cômodo extra no setor 
de serviço: ≥ 6m2 (quarto), se é reversível 
ou não, com ventilação direta, ≥ 6m2 
(quarto), se é reversível ou não, com 
ventilação para a área de serviço, < 6m2 
(depósito ou despensa), se é reversível ou 
não, com ventilação direta, < 6m2 
(depósito ou despensa), se é reversível ou 

não, com ventilação para a área de serviço; [2b2] Possibilidades para cozinha (Fig. 1): Há local 
para refeições, não se sobrepondo aos espaços de outras atividades (mesa livre), Há local para 
refeições, sobrepondo-se aos espaços de outras atividades (bancada na parede), Não há local para 
refeições na cozinha, O local de refeições na cozinha é compartilhado com a sala (cozinha 
americana). Em combinação: local para freezer (além da geladeira) na cozinha. 

B 

C D 

A 

Fig.1 – A: Há local para refeições, não se sobrepondo aos 
espaços de outras atividades (mesa livre). B: Há local 
para refeições, sobrepondo-se aos espaços de outras 

atividades (bancada na parede). C: Não há local para 
refeições na cozinha. D: O local de refeições na cozinha é 

compartilhado com a sala (cozinha americana). 
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Atributos para o setor íntimo: [2c1] 
Possibilidades para o quarto principal: 
Comporta somente cama e armário (se houver 
closet, comporta só a cama), Comporta cama, 
armário e mesa com cadeira (se houver closet, 
comporta cama e mesa com cadeira); [2c2] 
Possibilidades para o banheiro da suíte (se 
houver): Possui banheira no mesmo espaço do 
Box, Possui banheira além do espaço do Box. 
Em combinação com os anteriores: banheiro 
com ventilação direta; [2c3] Possibilidades para 
os quartos secundários: Comporta somente 1 
cama e armário, Comporta 2 camas e armário, 
Comporta 2 camas, armário e mesa com cadeira. 
Análise das circulações:[2d1] Circulação entre 
dormitórios e banheiros (curta, sem cruzar o 
setor social); [2d2] Circulação entre sala e 
dormitórios (com suficiente privacidade, sem 
expor as portas dos dormitórios) (Fig.2); [2d3] 
Circulação entre sala e lavabo ou banheiro 
social (curta, sem cruzar o setor íntimo);[2d4] 
Circulação entre cozinha e quartos (sem cruzar 
setor social)(Fig.3); [2d5] Circulação entre sala 
e cozinha (curta, sem ser direta ou fora dos dois 

setores); [2d6] Outros (discrepância entre áreas de setores ou proporções notadamente 
desfavoráveis na configuração interna do apartamento, a ser justificado pelo avaliador). 
 

3.2.Atributos da categoria 
Condomínio 
[c1] Exposição ao ruído 
proveniente das áreas comuns 
do condomínio; [c2] 
Hidrômetro individual; [c3] 
Piscina; [c4] Salão de festas; 
[c5] Playground com 
brinquedos (ou espaço para); 
[c6] Quadra esportiva (ou 
espaço para); [c7] Elevador; 

[c8] Equipamentos de segurança (alarmes, câmera de vídeo etc.); [c9] Bom acabamento 
(médio/alto padrão) da portaria; [c10] Bom acabamento (médio/alto padrão) da fachada; [c11] 
Prédio icônico ou expressivo arquitetonicamente. 
 
3.3.Atributos da categoria Vizinhança Imediata 
[v1] Exposição ao ruído proveniente da vizinhança; [v2]Infraestrutura urbana completa (rua 
pavimentada, abastecimento d’água potável, rede de esgoto, drenagem de águas pluviais, tv a cabo, 
iluminação pública, coleta de lixo e limpeza pública); [v3] Segurança (ou “sensação” de); [v4] 
Facilidade de acesso por pedestres e automóveis; [v5] Proximidade a praças, parques ou locais 
arborizados; [v6] Proximidade de transportes coletivos; [v7] Proximidade de comércio de pequeno e 
médio porte; [v8] Proximidade a grandes pontos de interesse (shopping centers, hipermercados etc.); 
[v9] Outros (deve ser especificado-exemplo: próximo a um local de carga e descarga de caminhões). 

Figura 2- A: Portas dos dormitórios expostas à sala.  
B: Portas dos dormitórios preservadas  

A 

B 

Figura 3 – Circulação entre setor de 
serviços e dormitórios, cruzando (A) e não 

cruzando (B) o setor social 

A 

B 
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Os atributos acima listados também serão 
introduzidos nos cálculos por categoria. Tendo o 
valor parcial de contribuição de cada categoria, as 
três passam a ser computadas conjuntamente, 
porém, de forma ponderada, de acordo com a 
distribuição de seus respectivos pesos. 
Entendemos que o peso de cada categoria não é 
estático para todas as avaliações. Eles podem 
variar, de acordo com as características do imóvel 
avaliando. Se neste, for entendido que é a 
unidade que prepondera sobre o condomínio e 
sobre a vizinhança imediata, então essa categoria 
deverá receber um peso maior. Se houver 
entendimento de que o peso maior é de outra 
categoria, então ela deve ser a preponderante5.  
Para a inserção do Fau nos cálculos, não só foi 
utilizado o mesmo imóvel avaliando da perícia 
original, como também os mesmos elementos 
amostrais (EA), em número de oito (Fig. 4). 
Foram atribuídas notas entre 0,8 e 1,25 em todos os 
atributos listados anteriormente, para os Eas, tendo 
como paradigma o imóvel avaliando6, que sempre 
recebe a nota 1. Em muitos atributos, foram 
necessárias análises gráficas comparativas, para que 
se pudesse chegar à avaliação. Neste trabalho, serão 
mostradas apenas duas delas (Figs.5 e 6), mas as 
demais podem ser conferidas em Silva (2012). 

Assim, todos os atributos obtiveram uma pontuação, que foi ponderada segundo sua categoria (0,4 
para unidade; 0,3 para condomínio e 0,3 para vizinhança imediata) e posteriormente somada para 
formar a pontuação do fator Fau de cada elemento amostral. O Fau uniu-se, então, aos demais 
fatores que compunham a planilha de avaliação, ocasionando algumas interessantes análises a 
respeito da comparação arquitetônica entre o imóvel avaliando e os elementos amostrais. 
 
 
 
 
 
 

                                         
5Geralmente, a unidade residencial pode preponderar sobre as demais, por razões que podem ser encontradas 
emBachelard (2005), Camargo (2010) e Brandão (2002b). Em nossa pesquisa, foi esse o caso, com pesos de 0,4 para 
categoria unidade e 0,3 para cada uma das demais categorias. Contudo, caberá ao avaliador analisar a situação do 
imóvel avaliando para determinar, justificadamente, a distribuição de pesos a ser adotada. 
6A norma brasileira determina o intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores na homogeneização, em função 
do seu Grau de Fundamentação (ABNT, 2011). Assim, são estabelecidos limites para a atribuição de fatores 
multiplicadores maiores ou menores que 1,0; para o nível III do Grau de Fundamentação (o mais preciso), o intervalo é 
compreendido entre 0,8 e 1,25, e esse foi o referencial utilizado. Na já referenciada perícia executada, ainda não existia 
esse parâmetro normativo, mas ele foi adotado com base na literatura consagrada (ABUNAHMAN, 1999). A adoção 
desse intervalo não significa que a nova avaliação executada esteja, automaticamente, no Grau III de Fundamentação, 
mesmo porque, a norma atual (ABNT, 2011) solicita que haja doze elementos amostrais para o Grau III, e na época, 
bastariam cinco (ABNT, 1990) e nem se falava em ‘grau de fundamentação’. 

Fig. 4 – Imóvel avaliando e elementos amostrais. 
As cores indicam os setores das residências: 

Azul [social]; Rosa [Íntimo] e Verde [Serviço]. 
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4. RESULTADOS / DISCUSSÃO 
A avaliação feita em 2003 considerou quatro fatores (Tab.1) como variáveis independentes para a 
comparação. Embora saibamos que neste trabalho talvez fosse desnecessário, optamos por explicar 
brevemente cada um deles: 
- Fonte (Ff): O fator de fonte pode variar de 0,80 a 1,00. Para transações realizadas ou caso o 
vendedor não aceite concluir o negócio por valor inferior ao oferecido, o Ff adotado deverá ser 1,00. 
Se há campo para apresentação de contraproposta, a correção promovida pelo Ff poderá ser reduzida 
para até 0,80 do valor pretendido inicialmente.  
- Área (Fa): Deve-se considerar que áreas muito diferentes podem induzir a dispersões muito grandes 
no valor final do imóvel avaliando. Para corrigir tais dispersões, divide-se a área do imóvel pesquisado 
pela área do imóvel avaliando, elevando este resultado a "n". O valor de "n" será arbitrado em 1/4, se a 
diferença entre as áreas dos imóveis, avaliando e pesquisado, for inferior a 30%. Caso a diferença entre 
as áreas seja superior a 30%, o valor adotado para "n" será 1/8 (ABUNAHMAN, 1999). 

Fig. 5 – Análise gráfica do atributo [2b1] 
“Possibilidades para o cômodo extra no setor de 

serviço”, identificando as suas condições de 
ventilação (se para o exterior ou para a área) e 

suas possibilidades de reversibilidade. A partir da 
situação encontrada no imóvel avaliando, foram 

atribuídas notas aos elementos amostrais. 

Fig. 6 – Análise gráfica do atributo [2d3] 
“Circulação entre sala e lavabo ou banheiro 
social”, identificando sua extensão e se há 
cruzamento com o setor íntimo. A partir da 

situação encontrada no imóvel avaliando, foram 
atribuídas notas aos elementos amostrais. 
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- Equivalência (Fe): Para 
determinar o fator de 
equivalência deve ser 
considerada a relação entre o 
volume, o padrão construtivo e 
o estado de conservação dos 
imóveis pesquisados e do 
imóvel avaliando7. 

- Transposição (Ft):O fator 
de transposição é obtido 
através da divisão do "VØ" 
(valor tributável do metro de 
testada fornecido pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro para o logradouro) do imóvel avaliando pelo "VØ" do elemento 
pesquisado, e é o que insere os parâmetros de localização na avaliação.  

Para a nova avaliação, feita em nossa pesquisa, foi acrescentado o fator Fau, que reúne as nuances 
de avaliação concernentes às características do projeto de arquitetura da unidade,características do 
condomínio e características da vizinhança imediata. Na tabela de dados para homogeneização 
composta de colunas que representam os fatores, portanto, foi inserida uma 5ª coluna (Tab.2), 
destinada ao Fau, 
permitindo que o 
cálculo feito 
originalmente em 
2003 fosse refeito, 
dando 
oportunidade de 
investigação para 
se determinar o 
quanto os aspectos 
qualitativos 
considerados 
contribuíram para 
a formação do valor final do imóvel. Foram utilizados intencionalmente os mesmos elementos 
amostrais e os mesmos valores da época; contudo, não necessariamente o valor obtido refletirá o 
atual valor de mercado do imóvel avaliando8 , mas ressalvado o tempo decorrido, além de 
podermos dizer que ele é mais preciso, é principalmente, rastreável, ou seja, auditável por quem 
desejar contestar ou questionar o procedimento avaliatório feito, porque o raciocínio e os valores 
aplicados aos atributos que compõem o Fau podem ser conferidos, como ocorrido em Silva (2012).  

                                           
7 Com a inclusão do Fau no cálculo, o Fe adotado em nossa avaliação original teve seu uso modificado. Tradicionalmente 
utilizado (ABUNAHMAN, 1999; FREIRE, MEIRELES, 2006) para revelar as diferenças de padrão construtivo e 
acabamento, acabou residindo nele toda a sorte de diferenças qualitativas encontradas entre os elementos amostrais e o 
imóvel avaliando, na perícia original. Os valores do Fe, em 2003, apesar de terem sido o produto de muitas considerações 
e cuidados para caracterizar fielmente os dados da amostra, foram construídos apenas sobre o bom senso profissional, não 
havendo base normativa ou científica para nossos procedimentos, de forma que, na época, se tivesse havido algum 
questionamento ou impugnação de nosso laudo, teriam sido necessárias muitas páginas para registrar, por escrito, todas as 
considerações que haviam ensejado tais valores. Então, na releitura daquela mesma perícia, agora com a inclusão do Fau, 
o Fe recebeu valores diferentes dos originais, sendo estritamente utilizado como referência ao padrão construtivo, 
acabamento e estado de conservação. 
8 Para isso, seria necessário coletar amostras com preços atuais, que expressassem o comportamento corrente no 
mercado imobiliário na região. 

Ff Fa Fe Ft Fau

1 R$ 992,91 1 1,000 0,90 1,000 0,947 R$ 846,08

2 R$ 1.099,29 1 1,000 0,95 1,000 0,947 R$ 988,77

3 R$ 2.235,20 0,9 0,940 0,90 1,591 1,085 R$ 2.936,08

4 R$ 2.003,05 0,85 0,982 0,85 1,000 0,749 R$ 1.063,73

5 R$ 1.916,03 0,9 0,982 0,85 1,000 0,758 R$ 1.091,29

6 R$ 1.941,18 0,9 0,939 0,85 1,458 0,946 R$ 1.922,98

7 R$ 1.700,00 0,9 0,918 0,90 1,000 3,285 R$ 4.150,78

8 R$ 2.043,48 0,85 0,950 0,80 1,458 0,773 R$ 1.489,06

DADOS FINAIS   
($/m² corrigidos)

TABELA DE HOMOGENEIZAÇÃO DOS FATORES

EA

DADOS 

INICIAIS 

($/m²)

MATRIZ DOS FATORES

Tabela 2 – Cálculo da homogeneização dos fatores com o Fau 

Ff Fa Fe Ft

1 R$ 992,91 1 1,000 1,0 1,000 R$ 992,91

2 R$ 1.099,29 1 1,000 1,0 1,000 R$ 1.099,29

3 R$ 2.235,20 0,9 0,940 0,8 1,591 R$ 2.405,34

4 R$ 2.003,05 0,85 0,982 0,6 1,000 R$ 1.002,94

5 R$ 1.916,03 0,9 0,982 0,6 1,000 R$ 1.015,80

6 R$ 1.941,18 0,9 0,939 0,65 1,458 R$ 1.554,48

7 R$ 1.700,00 0,9 0,918 0,75 1,000 R$ 1.053,05

8 R$ 2.043,48 0,85 0,950 0,65 1,458 R$ 1.564,49

DADOS 

INICIAIS 

($/m2)

MATRIZ DOS FATORES DADOS 

FINAIS 
( c o rrig id o s )

AMOSTRA

TABELA DE HOMOGENEIZAÇÃO DOS FATORES

Tabela 1 – Homogeneização dos fatores feita em 2003.  
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Na Tabela 2, um fato interessante para ser observado é o comportamento dos valores do m² 
unitário de cada imóvel, antes e depois da homogeneização (respectivamente, a 2ª e a última 
coluna). Os EA nº 3 e nº 7, por exemplo, tiveram seus preços bastante aumentados após o 
processo. Isso significa que eles são tão inferiores em relação ao imóvel avaliando que, quando 
colocados em termos idênticos de comparação, eles surgem com seu “real” valor, bem mais 
caros. Por outro lado, quando vemos um EA com seus dados corrigidos para menos, significa 
que ele é melhor do que o imóvel avaliando e, portanto, é como se estivesse à venda [ou foi 
vendido] por um preço mais barato, em termos relativos.9 

Uma análise pertinente é fazer mais uma comparação, entre os valores corrigidos do m² unitário 
ANTES (Tabela 1) e DEPOIS (Tabela 2) da inclusão do Fau, para mostrar o quanto o novo fator 
realmente pôdeinterferir na avaliação.Na Tabela 1, podemos observar como os valores dos m² 

também haviam variado em 2003, após o 
procedimento da homogeneização. Por exemplo, o 
elemento nº 7 teve seu valor reduzido de 
R$1.700,00 para R$1.053,05. O mesmo elemento 
n° 7, na Tabela 2, passou doseu valor inicial de 
R$1.700,00 para R$4.150,78, bastante diferente de 
quando não havia considerações qualitativas acerca 
do universo amostral. Embora todos os elementos 
apresentem alterações no valor do m² 
homogeneizado, ao compararmos os valores finais 
antes e depois da inserção do Fau, este elemento 
não só teve uma alteração muito mais significativa, 
como também mudou de sentido. Antes do Fau, 
sua homogeneização promovera a redução do valor 
do m². Após o Fau, o valor aumentou, e muito. 

Ainda, ao compararmos a avaliação de 2003 com a 
feita posteriormente, vemos que naquele 

procedimento, sem o Fau, o único elemento amostral excluído da amostra durante o processo de 
saneamento estatístico foi o nº3 (Fig.7), e isso ocorreu porque seu preço de mercado estava acima 
do praticado (ver nas Tabelas 1 e 2, na coluna “Dados Iniciais [$/m²]”, o valor do m² pedido pelo 
elemento amostral n° 3, o mais alto de todos, R$ 2.235,05). Na atual avaliação, o elemento nº3 
continuou a ser expulso, mas somente após o elemento nº7 ter sido expulso também (Fig.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
9A medida que define o quanto esses desvios esclarecem se um EA é adequado ou não para ser comparado ao 
imóvel avaliando é obtida pelo saneamento estatístico, etapa indispensável no prosseguimento dos cálculos, até a 
sugestão final para o seu valor de mercado. Por questões de limitação de espaço no artigo, a sequência dos cálculos 
não será aqui mostrada, podendo ser conferida em Silva (2012). 

Figura 7 – Tabela retirada do cálculo original da 
perícia feita em 2003, com destaques para o 
elemento amostral nº3, retirado do universo 

amostral pelo saneamento estatístico e para o 
elemento amostral nº 7, que foi aceito. 

1 R$ 992,91 0,694

2 R$ 1.099,29 0,479

3 R$ 2.405,34 2,163

4 R$ 1.002,94 0,674

5 R$ 1.015,80 0,648

6 R$ 1.554,48 0,442

7 R$ 1.053,05 0,572

8 R$ 1.564,49 0,462

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA RECUSADA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

Amostra
Valor 

unitário 
saneado:

Desvio 

unitário da 

amostra

Valor tabelado: 1,86

Condição da amostra

TESTE DAS AMOSTRAS PELO CRITÉRIO DE CHAUVENET

Fig.8 – Tabelas retiradas do cálculo atual da avaliação.Esquerda: Expulsão do EA nº7. Direita: Expulsão do EA 
nº3, quando o nº 7 já não fazia parte do universo amostral. A cada expulsão, novo saneamento estatístico é feito. 

1 R$ 846,08 0,853

2 R$ 988,77 0,660

3 R$ 2.936,08 1,972

4 R$ 1.063,73 0,558

5 R$ 1.091,29 0,521

6 R$ 1.922,98 0,603

8 R$ 1.489,06 0,016

Valor unitário 
saneado:

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA RECUSADA

AMOSTRA ACEITA

Condição da amostra

AMOSTRA ACEITA

Desvio unitário do 
EA

AMOSTRA ACEITA

EA

AMOSTRA ACEITA

TESTE DOS EAs PELO CRITÉRIO DE CHAUVENET

Valor tabelado: 1,8

1 R$ 846,08 0,827

2 R$ 988,77 0,704

3 R$ 2.936,08 0,964

4 R$ 1.063,73 0,640

5 R$ 1.091,29 0,617

6 R$ 1.922,98 0,096

7 R$ 4.150,78 2,004

8 R$ 1.489,06 0,276

TESTE DOS EAs PELO CRITÉRIO DE CHAUVENET

AMOSTRA ACEITA

Valor tabelado: 1,86

Condição da amostra

AMOSTRA RECUSADA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

EA
Valor unitário 

saneado:
Desvio unitário do 

EA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA

AMOSTRA ACEITA
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Nesse processo de exclusão, nos cálculos atuais, o EA nº7 foi recusado porque seu m² unitário 
revelou-se dispendioso, após as considerações qualitativas a seu respeito, na análise dos atributos 
(posteriormente, o EA nº3 foi expulso porque o valor monetário de seu m² também estava alto, 
mas por uma questão do preço ofertado, desde o início, não pela qualidade intrínseca do imóvel). 
Observando as plantas do imóvel avaliando, do EA nº3 e especialmente do EA nº7 (Fig.9), 
constatamos, com alguma comparação da configuração arquitetônica, a razão de seu m² unitário 
ter se tornado caro frente aos demais elementos, e consequentemente, porque ele foi recusado no 
cálculo, agora sob a égide do Fau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pela figura acima, podemos notar que o EA nº7 possui um setor de serviço pequeno, 
desproporcional para um apartamento de três quartos, não só por não possuir cômodo extra que 
possa, ao menos, servir de depósito ou despensa, como também não possui banheiro de serviço. 
Além disso, sua varanda é muito estreita, não permitindo a colocação de uma mesa para que duas 
pessoas possam sentar-se com conforto. De igual modo, nenhum dos seus dois banheiros possui 
ventilação direta/iluminação natural e a unidade não é favorecida por ventilação cruzada, como 
são os outros dois imóveis 10 . Essa breve análise, feita exclusivamente sobre parâmetros 
arquitetônicos, pode ser desenvolvida por qualquer profissional da área, ao comparar esses 
imóveis. O que fizemos em nossa proposta metodológica foi traduzi-la em índices, desdobrando-
a em diversos pontos, quais sejam, os atributos que propusemos para compor o Fau, significando 
que, na verdade, o elemento nº7 possui parâmetros arquitetônicos bem diferentes do avaliando, e 
ao sistematizar essas diferenças no cálculo, elas fizeram aflorar o quanto o imóvel pode ser 
considerado “caro”, se comparado ao imóvel avaliando. Como o “real” valor de seu m² foi muito 
maior do que a média do mercado, não é de estranhar que este tenha sido o primeiro elemento a ser 
excluído do universo amostral, no saneamento estatístico. E se o Fau não tivesse sido incluído, o 
EA nº7 permaneceria no cálculo, como aconteceu em 2003, porém, de forma indevida, como 
pudemos confirmar, após avaliar qualitativamente a unidade. 
A questão que colocamos aqui é a sistematização deum procedimento que considerea análise 
arquitetônica, de modo a transformá-la, matematicamente, em um índice que possa se aproximar, 
quantitativamente, da sua condição, e assim, tornar o valor procurado mais representativo do 
mercado imobiliário do local. Em 2003, o elemento nº7 se tornou equiparado ao avaliando, assim 
como os demais EAs, mesmo sendo bastante diferente dele. Por essa razão, na época, mesmo 
com toda a preocupação e o bom senso que tentamos seguir, ainda que “distorcendo” o Fator de 
Equivalência, como já explicado, o EA nº7 não foi expulso do saneamento estatístico, porque o 
que se compara, principalmente, é área x preço (m² unitário, a variável dependente). Todavia, 
uma área maior ou menor de uma unidade imobiliária não é capaz de explicar aquilo que as 
diferentes configurações arquitetônicas podem oferecer. 

                                         
10 Além da existência de outras diferenças, relativas ao condomínio, como por exemplo, ausência de piscina. 

Figura 9 – Esquerda: planta do imóvel avaliando. Centro: EA nº3. Direita: EA nº7. Os tons de cores 
indicam os setores da habitação: Azul – Social; Verde – Serviço; Vermelho – Íntimo. 

Avaliando Elemento n°3 Elemento n°7 



Página 12 de 17 

 

Como partes constitutivas da análise qualitativa feita, vale ressaltar também o surgimento de 
diferenças entre elementos amostrais de mesma área, planta e edifício que o imóvel avaliando, como 
é o caso dos elementos n°1 e n°2. Na tabela de homogeneização feita em 2003 (Tab.1), podemos ver 
que todos os fatores têm valor igual a um11, o que faz com que os valores de seus m² corrigidos, após 
a homogeneização, se mantivessem os mesmos. Já na Tab.2, que mostra a homogeneização feita com 
a inclusão do Fau, vemos diferenças não só no próprio Fau como também no Fator de Equivalência, 
utilizado agora somente na sua definição, como já explicado. O Fau, ao considerar diferenças dos 
elementos em relação ao imóvel avaliando em itens como a qualidade da vista a partir dos imóveis e 
na exposição a ruídos externos, fez com que os valores iniciais de seus m² fossem modificados, 
embora sejam apartamentos idênticos ao avaliando, podendo, em uma análise mais tradicional, serem 
equivocadamente considerados como totalmente iguaisàquele. 

Finalizados todos os cálculos, que, lembramos, podem ser conferidos em Silva (2012), o valor 
final encontrado como sugestão para o imóvel avaliando foi alterado pela inserção do Fau. Em 
2003, o valor encontrado para ele foi R$151.739,84. Pelos cálculos atuais12, foi R$163.307,96, 
uma diferença de 7,6%.Não podemos dizer que a diferença seja expressiva; a questão, no 
entanto, é o poder de embasamento e justificativa que uma avaliação apoiada em fatores 
qualitativos passa a ter perante as partes interessadas em um processo, pois passará a ser possível 
compreender e questionar a pontuação atribuída ao imóvel, para que determinado valor viesse a 
ser formado. Em nosso caso, já foi visto que a inclusão do Fau fez com que mais um elemento 
fosse expulso do universo amostral, justamente por ele ser o menos semelhante, em termos de 
arquitetura utilitária (e não a Arquitetura como arte). 

Dada a diferença não tão expressiva de 7,6%, poder-se-ia pensar que bastariam os atributos mais 
tradicionais para efetuar uma avaliação (e muitas são realizadas assim, inclusive as que utilizam 
a estatística inferencial), sem levar em conta o que propomos nesta pesquisa. Contudo, o 
mercado não “compra” imóveis só por causa de área e localização. O mercado escolhe os 
imóveis que irá comprar por um conjunto de quesitos, incluindo aí, toda a influência que a 
configuração arquitetônica, espinha dorsal de um imóvel, produz. 
Assim, constata-se que, apesar das práticas correntes e os padrões normativos não negarem a 
possibilidade de considerações arquitetônicas e urbanísticas na avaliação, também não 
incentivam e nem mesmo esclarecem o quanto elas podem influenciar no procedimento. Nossa 
pesquisa nos mostrou que influenciam, de fato, e se não puderem ser delimitadas ou definidas em 
um laudo de avaliação, equívocos irão se perpetuar pela ausência de parâmetros que tragam para 
níveis explícitos o quanto e como os itens qualitativos foram julgados no procedimento. De toda 
forma, sustentamos que eles devem ser levados em conta. Se não são, deveriam ser, e quando o 
são, reiteramos que devem ser de forma clara e sistematizada, tornando claras e explícitas todas 
as ponderações e ajuizamentos que o avaliador teve que fazer para chegar ao valor final. O que 
entendemos não ser mais possível é se admitir que avaliações continuem a ser feitas 
considerando-se um conjunto tão limitado de atributos, que não conseguem expressar toda a 
riqueza de diversidade do mercado imobiliário, ainda que dentro de uma mesma tipologia.  

 
5. CONCLUSÃO 
Acreditamos que o caminho trilhado em nosso trabalho abre novas possibilidades para a prática da 
avaliação de imóveis. Este campo do saber, que muitas vezes tem seus procedimentos praticados 

                                           
11 Por acaso, até o Fator de Fonte, que poderia ter sofrido alguma variação, dado que está relacionado a características 
econômicas e não físicas ou de localização, obteve o mesmo valor, pois se tratava de unidades recentemente vendidas, 
ou seja, transações já efetuadas, nas quais não se minora o valor pedido, a título de possível oferta. 
12 Porém, sempre recordando que apesar de os procedimentos serem atuais, os valores introduzidos nos cálculos são 
os mesmos de 2003, sem nenhuma espécie de atualização monetária. A diferença encontrada deve-se, 
exclusivamente, à mudança de metodologia. 
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de forma imprecisa, vem crescendo e necessita cada vez mais de novos estudos e pesquisas que 
contribuam para seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Como argumenta Villa (2008), 
contrariando suas origens fundiárias e o papel social da habitação, o apartamento, bem imóvel, 
deixou de ser um elemento durável, com baixa descartabilidade, para ser um produto de consumo, 
mercantilizado ao extremo, e ganhou novas e diferentes nuances nas últimas décadas do Século 
XX. Ao que antes bastava conhecer área, quantidade de quartos e padrão de acabamento, 
atualmente descortinam-se tantas possibilidades, que somente aquelas características já não são 
suficientes para expressar adequadamente o valor de mercado de um bem imóvel. Não se quer 
atestar que em anos passados, tais características fossem consideradas inexistentes, mas o mercado 
em si ainda era incipiente e nem tanto exigente, tampouco diversificado como o que observamos 
nessas décadas de trabalho intenso com o tema – Avaliação de Imóveis.  

O desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas de cálculos ajudam a construir, utilizar, 
manter e até mesmo avaliar um imóvel. Assim, podemos pensar, por exemplo, que não tardará a 
fazer parte do escopo das avaliações imobiliárias as condições de acessibilidade ao imóvel 
(SILVA; BRASILEIRO; DUARTE, 2011), a sustentabilidade ou o nível de sua eficiência 
energética. Embora ainda não seja obrigatória (como em outros países), a etiquetagem de 
edifícios já é uma realidade no Brasil, por meio da ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia). Ao ficar claro que o custo do uso e operação de um imóvel com etiqueta de eficiência 
“E” será bem mais alto do que outro com a etiqueta “A”, ao longo de sua vida útil, o segundo 
passará a ser mais valorizado, nesse quesito, em relação ao primeiro (BRASILEIRO, 2012).  

Com isso, queremos dizer que todo o trabalho que realizamos, comparando atributos de um fator 
ligado à arquitetura e ao urbanismo, nos mostra o quanto deve ser cotejada  a influência que cada 
fator produz no valor do imóvel. Sonegar essa influência, seja no tratamento por fatores ou na 
própria inferência estatística (que tem limitações de quantidade de variáveis e na obtenção do 
número dados amostrais, tendo em vista a natureza de seus modelos de regressão), é prosseguir 
com um erro estabelecido na prática, relegando aos sistemas de tratamento de dados por 
computador a responsabilidade pelos rumos de uma avaliação.  

Porém, é na profusão das diversidades imobiliárias atuais que entendemos que nossa proposta 
tem mais propriedade. As normas, por mais necessárias que sejam (e avaliar desrespeitando-as é 
realizar procedimentos não aprovados), fornecem um padrão a ser seguido, no qual, 
supostamente, todos deveriam se enquadrar. Mas, como a própria evolução das normas vem 
mostrando, há sempre mais situações a serem consideradas do que aquelas já previstas em 
qualquer padrão estabelecido. Nesse sentido, entendemos que nosso trabalho pode se caracterizar 
como mais um ponto de vista a ser considerado na realidade dos tempos atuais. 
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