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NOTA TÉCNICA 01 

 
 

AVALIAÇÃO - CONCEITOS 
 
 

A avaliação da propriedade imobiliária visa a estimar o seu valor e, pode 
ter entre outros fins, a partilha dos bens de uma herança, a compra ou 
venda de imóveis, o financiamento na compra ou construção de um 
imóvel, o estudo econômico e financeiro de um projeto de investimento, 
cálculo de indenização por expropriação, determinação do valor para 
efeitos fiscais, etc. 
 
Para nós engenheiros, todo serviço de engenharia é regido por normas 
divulgadas pela ABNT e no caso de avaliações a norma é a NBR 14653, 
com suas diversas partes que vai de 1 a 7, dependendo de que área da 
avaliação. 
 
Para imóveis urbanos, utilizamos a NBR 14653 -1 – Procedimentos 
Gerais, NBR 14653 – 2 - Imóveis Urbanos e a NBR 14653 -4 – 
Empreendimentos. 
   
Em alguns cursos que ministrei utilizei este exemplo, para exercitar a 
capacidade de entendimento de que seja em qualquer situação, o bom 
senso, tem prioridade sobre qualquer cálculo, dito científico.   
 

Qual dessas duas casas é a mais valorizada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa 01                                                     Casa 02 
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Não precisa ser nenhum expert para afirmar com toda certeza que a 
casa 02 é a mais valorizada, por quê? 
 
Devido ao padrão de acabamento, padrão construtivo, área da 
construção, área do terreno, nº de quartos, suítes, esquadria, piso, 
piscina etc., tudo isso que pode influenciar no valor de uma casa ou 
imóvel, é o que nós chamamos de variáveis.  

 
Assim sãos as variáveis que interferem no valor de um imóvel, portanto 
devemos sempre nos preocupar em descobrir quais as variáveis que 
explica melhor a variação do valor de um imóvel. 
 
As variáveis podem ser de dois tipos: independentes ou dependentes. 
 
As variáveis independentes são as que dão conteúdo lógico à formação 
do valor do imóvel objeto da avaliação, que pode alterar o seu valor, 
como por exemplo localização, padrão de acabamento, padrão 
construtivo, área da construção, área do terreno, nº de quartos, nº de 
suítes, esquadria, piso, piscina, tipo de cobertura, inserida em 
condomínio ou não, etc... 
 
A variável dependente é aquela que se pretende explicar ou calcular, 
por exemplo, o custo unitário ou total da uma casa, de um apartamento 
ou de um terreno, por exemplo. 
 

Tipos de variáveis em função do imóvel 
 

Na prática de um modo geral recomenda utilizar as seguintes variáveis 
independente: 

 

Casa 

Localização, Área do terreno, área de construção, origem da 
informação, padrão de acabamento, idade aparente, data do 
evento, estado de conservação, valor unitário ou total, nº de 
banheiros, nº de quartos, nº de suítes, condômino etc. 

Apartamento 

Localização, Área privativa, origem da informação, padrão 
de acabamento, nº de equipamentos, data do evento, 
estado de conservação, valor unitário ou total, nº de 
banheiros, nº de quartos, nº de suítes, evento – 
oferta/transação, nº de elevadores etc. 

Terreno 
Localização, Área do terreno, origem da informação, frente, 
esquina ou meio de quadra, data do evento, topografia, 
valor unitário ou valor total e hoje em condômino, etc.... 
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Mercado Imobiliário 
 
Por definição, formulada pelos operadores diretos do mercado e pelo 
Ministério de Educação é: 
 
O Mercado imobiliário é composto pelos seguintes agentes: imobiliárias, 
corretoras de imóveis autônomas, o profissional corretor, proprietário, 
empreiteiras de mão de obra, empresas da construção civil e empresas 
prestadoras de serviços em propaganda e marketing, que atuam nas 
atividades de administração e comercialização dos empreendimentos 
imobiliários. 
 
Observa-se que na definição elaborada pelos operadores direto de 
mercado excluem-se, segundo sobre a minha ótica, o elemento principal 
do mercado que é o “Comprador”, responsável direto pela estabilidade 
do mercado, sem o qual não há mercado imobiliário ou qualquer outro 
tipo de mercado. 
 
 
A definição de valor de mercado mais adequada seria:  
 
O valor de mercado é o resultado de uma operação de compra e venda 
ocorrida quando duas pessoas desejosas e não obrigadas a comprar e 
vender, conhecedora do mercado, realiza uma operação de compra e 
venda, com valores ajustados entre elas. 
 

Lembre-se que o mercado imobiliário é regido pela lei da oferta e da 
procura, até 2015, o mercado estava altamente especulativo, em 
expansão constante onde a procura era muito maior do que a oferta, 
com isto os valores dos imóveis estavam muito superior ao seu preço 
caracterizando um mercado especulativo e desde de 2017 o mercado 
mudou de especulativo para recessivo, onde a oferta é bem superior a 
procura, invertendo  a situação dos investidores do mercado imobiliário, 
onde o preço está superior ao valor ofertado, caracterizando um 
mercado em recessão. 
 
Portanto, dependendo da variação do mercado local é necessário ao 
engenheiro de avaliação, realizar uma pesquisa detalhada para saber do 
comportamento deste mercado.  
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Falamos sobe preço e valor, mas qual é a diferença? 
 
Preço – É o custo real de uma mercadoria ou imóvel, quanto custou 
para fabricá-lo, para construí-lo, ou seja, material + mão-de-obra + 
terreno + encargos + lucro e administração. 
 
Valor – É quanto você está disposto a pagar por algo do seu interesse, 
não importa se está caro ou não é o seu desejo que determina o custo 
do imóvel. 
 
Nesta nota técnica passamos a noção do que é uma avaliação, o que 
interfere neste valor e o que é um mercado imobiliário, noções sobre 
variáveis e a diferença de preço e valor. 
 
 
 
 
Recomendamos as seguintes leituras: 
 
Manual de Avaliação Imobiliária – Imóveis Urbanos  - Alex Sandro 
Pinheiro; 
 
Laudos para Avaliação Urbana – Luiz Antonio Sgarabotto; 
 
Manual de Avaliações e Perícias de Imóveis – José Fiker 
 
Curso Básico de engenharia Legal e de Avaliações – Sergio 
Abunahman. 
 
Dentre outros. 
 

Eng. Luiz Caetano 




