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RESUMO 

 

Existem vários agentes que estudam toda a amplitude do mercado imobiliário. O valor das 

habitações e as variáveis que causam oscilações nos preços, têm sido motivo de investigação 

por muitos especialistas de diferentes áreas, como: economistas, engenheiros, investidores de 

imóveis, entre outros. Além disso, existem também outros intervenientes envolvidos numa 

transação imobiliária e que também estão interessados numa determinação mais técnica para o 

valor de um bem, tais como: imobiliárias, bancos, incorporadores, construtores, investidores e 

empresas seguradoras. Deste modo, o presente estudo se propõe a fazer uma avaliação dos 

preços na cidade de Fortaleza, com o apoio de técnicas de Redes Neurais Artificiais, para a 

composição do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários). Os dados analisados 

foram fornecidos pela Secretaria de Planejamento do Município de Fortaleza e são referentes 

as operações de transações imobiliárias de edificações residenciais verticais, construídas no 

período de 2012 a 2016. O modelo de avaliação foi desenvolvido a partir da seleção das 

principais variáveis que influenciam a distribuição desses preços. Foram utilizadas 14 variáreis 

de entrada, que tratam das características físicas dos imóveis analisados, incluída da variável 

localização. Os resultados da pesquisa foram organizados nos bairros de Fortaleza com maiores 

números de transações imobiliárias registradas nos últimos cinco anos. Dessa forma, foi 

possível apresentar a eficácia desse modelo de predição, tendo como maior contribuição, o 

apoio à decisão na estimação dos preços de imóveis para fins tributários. 

 

Palavras-chave: Estimação de preços. Mercado imobiliário. Sistema de apoio à decisão. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

There are several agents who study the full breadth of the real estate market. The value of 

housing and the variables that cause fluctuations in prices have been the subject of investigation 

by many specialists in different areas, such as economists, engineers, real estate investors, 

among others. In addition, there are also other players involved in a real estate transaction who 

are also interested in a more technical determination for the value of a property, such as real 

estate, banks, developers, builders, investors and insurance companies. Thus, the present study 

proposes to make a price evaluation in the city of Fortaleza, with the support of techniques of 

Artificial Neural Networks, for the composition of ITBI (Real Estate Transmission Tax). The 

data analyzed were provided by the Planning Department of the Municipality of Fortaleza and 

are related to the transactions of real estate transactions of vertical residential buildings, built 

in the period from 2012 to 2016. The evaluation model was developed from the selection of the 

main variables that influence the distribution of these prices. 14 input variables were used, 

which deal with the physical characteristics of the properties analyzed, including the location 

variable. The results of the survey were organized in the neighborhoods of Fortaleza with the 

highest number of real estate transactions registered in the last five years. Thus, it was possible 

to present the efficacy of this prediction model, with the largest contribution being support to 

the decision in estimating real estate prices for tax purposes. 

 

Keywords: Price estimation. The real estate Market. Decision support system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem vários agentes que estudam o mercado imobiliário em amplitude. Esses 

especialistas estão interessados numa determinação mais técnica e precisa para o valor de um 

bem. Além deles, existem também outros intervenientes envolvidos numa transação imobiliária, 

tais como: imobiliárias, bancos, incorporadores, construtores, investidores, empresas 

seguradoras, entre outros. Dentro desse estudo de avaliação, esses intervenientes realizam 

diversos serviços, dos quais pode-se citar: as transações de locação, taxação de impostos 

territoriais, operações de seguros, balanços patrimoniais e desapropriações amigáveis ou 

judiciais.  

Algumas perspectivas envolvem aspectos econômicos e sociais, assim como 

diversas outras questões inerentes a esse mercado que carecem de sustentações teóricas. De um 

lado, encontra-se um construtor preocupado com o melhor plano de vendas que maximize seus 

lucros. Já do outro, existe o cliente desejoso em pagar o preço mais justo por aquele imóvel, 

dentro de determinados aspectos físicos, locacionais e econômicos.  

Para Crowe et al. (2013), as transações imobiliárias, quase que em sua totalidade, 

não aconteceriam sem a participação ativa dos bancos, pois é através das ofertas destes que se 

assegura a aquisição do crédito. Dentro desse contexto, verifica-se que analisar o mercado 

imobiliário está muito mais além que uma simples análise financeira. Esse estudo envolve 

sobretudo variáveis econômicas, variações nas taxas de juros e as perspectivas de renda e 

emprego da população. 

Para Oikarinen (2009), em um cenário de atividade econômica favorável, a 

disponibilidade dos créditos bancários encaminhará um possível aumento na demanda por 

habitação com um decorrente aumento desses preços. Isso se dá também devido a menores 

taxas de empréstimos e a um possível relaxamento das restrições de liquidez enfrentadas pelas 

famílias. 

Já em um cenário de crise econômica e com grandes ofertas de unidades 

habitacionais e comerciais, conjuntura essa verificada nos dias atuais, constata-se uma menor 

liquidez do mercado, fato ainda mais agravado pela dificuldade em se obter novos créditos 

imobiliários, além de outros fatores como o aumento nas taxas de juros dos financiamentos e 

maior desemprego da população, instalando-se dessa forma um cenário de grandes 

instabilidades. 

Ainda analisando o contexto econômico, Kim e Park (2005) ilustram que, dentro 

do mercado imobiliário da Coréia, seu expressivo crescimento na década de 80, resultou em um 
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significativo aumento dos preços das habitações. Da mesma forma, com a crise asiática de 1997, 

esses mesmos valores também caíram drasticamente. Esses autores identificaram que, além das 

variáveis macroeconômicas, o mercado também é influenciado pelas diferenças espaciais e 

pelas características gerais da comunidade. 

Para Park e Bae (2015), para sustentar a tendência de recuperação do mercado 

imobiliário, são necessárias, por parte do governo, políticas imobiliárias, onde os índices de 

preços da habitação determinam o mercado habitacional, sendo estes indicadores importantes 

para as partes interessadas. Além disso, o desenvolvimento de um modelo de previsão do preço 

das habitações ajudaria bastante na previsão de futuros empreendimentos. 

Dessa forma, o foco principal dessa pesquisa está na investigação de um modelo de 

avaliação para estimar os preços das edificações na cidade de Fortaleza. O valor dessas 

habitações e as variáveis que causaram essas oscilações nos preços têm sido motivo de 

investigação por muitos especialistas de diferentes áreas, tais como: economistas, engenheiros, 

investidores de imóveis, geógrafos, entre outros. 

Além disso, pretende-se estudar a evolução de oferta de imóveis nos últimos anos, 

examinando os dados de transações e sua distribuição por bairros da cidade. A importância 

desse estudo se dá na necessidade de se determinar modelos de avaliação mais precisos e com 

melhores estimativas para a formação dos preços das habitações. 

Para Dantas (2005), além dos conhecimentos específicos na área da engenharia, se 

faz necessário adquirir conhecimento em outras áreas, como: estatística básica, estatística 

inferencial, matemática financeira, micro e macroeconomia, psicologia, filosofia, planejamento 

urbano, teoria das decisões, direito imobiliário, marketing e mercado de capitais. Essa 

multidisciplinaridade faz com que esse estudo seja uma das mais complexas especialidades. 

 

1.1 Justificativa 

 

Nos últimos anos, os preços dos imóveis subiram acentuadamente. De acordo com 

dados estatísticos obtidos pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), representado na Figura 

1, numa série cronológica de 13 anos, de 2004 a 2016, consegue-se verificar que os 

financiamentos habitacionais, que vinham numa série crescente, sofreram uma redução drástica 

a partir de ano de 2014, até os dias atuais. 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=635&q=multidisciplinaridade&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwify5q0nb_PAhWFFZAKHbsUAT8QvwUIGSgA
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Figura 1 – Dados estatísticos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de BACEN (2017) 

  

Para Rufino (2015), entre o período de 2002 a 2007, o papel do capital estrangeiro 

no investimento imobiliário foi cada vez maior, seja por financiamentos a empresários locais 

ou por meio de fundos de investimentos. Porém, com a crise internacional iniciada em 2008, 

verificou-se uma expressiva queda nessas aplicações. Rufino (2015) ainda analisa que na 

tentativa de garantir uma continuidade na expansão desse mercado interno houve, por parte do 

setor público, uma seria de intervenções. Entre essas ações, pode-se citar o expressivo aumento 

na oferta de crédito disponibilizada nesse período.  

De certa forma, o desenvolvimento desse setor aconteceu em um período de baixas 

taxas de juros e vasto crescimento econômico, com amplos sinais de uma crescente atividade 

especulativa. Na Figura 1, verifica-se através de dados do Banco Central do Brasil, que entre 

os anos de 2011 e 2012, mesmo havendo uma redução no número de unidades financiadas, o 

valor total registrado não foi praticamente alterado. Fato também verificado entre os anos de 

2013 e 2014, onde numa mínima variação no número de unidades financiadas, constatou-se um 

relativo aumento nos valores financiados.  

Uma constatação interessante, ao se explorar esse tema, foi a verificação de uma 

forte especulação imobiliária nos grandes centros urbanos, até meados de 2014, onde as 

empresas voltadas ao ramo da construção civil estavam preocupadas em construir cada vez mais, 

gerando de certa forma um crescimento desordenado e sem um devido processo de avaliação 

bem estabelecido. 
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O que se verificou, até essa referida data, foi uma situação de amplo crescimento, 

em que os créditos imobiliários disponibilizados, pelo mercado, eram cada vez maiores e 

ocasionaram um aumento nos rendimentos disponíveis, por parte dos consumidores, para a 

obtenção desses bens. 

Ibrahim e Law (2014) afirmam que uma conjuntura de expansão excessiva de 

créditos pode servir como um sinal de aviso para um possível colapso nos valores das 

habitações, conforme também se pode observar na Figura 1. Portanto, essa análise de mercado 

também deve ser levada, por parte das empresas, nas decisões de planejamento, investimento e 

de construção. 

A análise dos tributos imobiliários também é uma outra aplicação importante. Essas 

contribuições, em especial o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

e o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI), são fontes significativas de 

arrecadação para todos os municípios da nossa federação. Técnicas mais precisas de avaliação 

garantirão uma maior equidade nessa tributação.  

Analisando todo esse contexto, verifica-se que em qualquer que seja o cenário, é 

importante se ter cautela na tomada de decisão, por parte de gerentes e incorporadores, na 

previsão de preços a partir das análises de mercado. Um aumento nos preços dos insumos ou 

no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), índice este utilizado pela construção civil, 

poderá afetar diretamente o planejamento traçado para um determinado empreendimento 

devido à possíveis variações na economia. 

Também é importante se ter um bom nível de conhecimento no que diz respeito a 

legislação dos planos-diretores das cidades estudadas e no Estatuto das Cidades, Lei nº10.257 

de 2001, a fim de que se tenha o entendimento de todo o mercado, avaliando como se procede 

o desenvolvimento desse setor. 

O conhecimento adquirido, para uma precisa avaliação imobiliária, pode ser 

utilizado em várias finalidades, com vasta utilidade em setores de gestão e planejamento urbano. 

Como exemplo, temos: uma aplicação comercial, tributária, hipotecária ou judicial. 

Diante do que foi exposto, torna-se de grande relevância um estudo para a aplicação 

de métodos mais eficazes de avaliação. Pretende-se apresentar um modelo de predição, a partir 

da utilização de Redes Neurais Artificiais e verificar sua eficiência, na formação de preços de 

habitações.  
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1.2 Objetivos 

  

Esse trabalho tem como objetivo geral avaliar os preços de edificações residenciais 

na cidade de Fortaleza, para composição do ITBI, através da aplicação de Redes Neurais 

Artificiais. Entre os objetivos específicos estão: 

● verificar a evolução de oferta de imóveis e de transações imobiliárias nos últimos 

anos; 

● organizar os dados de transações e verificar sua distribuição por bairros da cidade; 

● identificar as principais variáveis que influenciam a distribuição desses preços;  

● aplicar um software de Redes Neurais Artificiais para a amostra selecionada, 

testar e validar o modelo proposto. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esse trabalho é composto por cinco capítulos, conforme mostrado a seguir. 

O capítulo 1 apresenta uma breve introdução sobre o tema, através de uma visão 

geral sobre o assunto estudado. Também foi definido o problema e o que motivou a realização 

dessa pesquisa, bem como a justificativa para sua elaboração, os objetivos que se desejou atingir 

e a apresentação da estrutura do trabalho.  

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre os seguintes temas: mercado 

imobiliário, métodos avançados de avaliação, dando ênfase as aplicações e a eficácia desses 

modelos de predição e, de forma mais aprofundada, ao tema de Redes Neurais Artificiais. 

O capítulo 3 consiste no método de pesquisa aplicado nesse estudo. A partir da 

obtenção de uma base de dados junto a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (Sefin), elaborou-se um fluxograma com todas as fases da pesquisa. Em seguida, foi 

detalhado o procedimento de cada uma dessas etapas. 

O capítulo 4 consiste na apresentação e na discussão dos resultados. Além da 

seleção das regiões mais relevantes para a pesquisa, também foi exposto os resultados obtidos 

a partir da confecção, treinamento e teste dos modelos de Redes Neurais. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões e recomendações deste trabalho. Por último, 

apresenta-se as referências bibliográficas citadas ao longo do texto, além dos apêndices, no qual 

são mostrados os resultados completos das simulações testadas. 
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2 O MERCADO IMOBILIÁRIO E OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

2.1 Mercado imobiliário 

 

O mercado de imóveis tem um comportamento bem peculiar quando comparado a 

outros mercados. Um dos principais fatores, que diferencia este mercado de outros, está no fato 

da vida útil desses bens ser bastante elevada. De uma maneira geral, “bem” é tudo aquilo que 

pode ser objeto de uma relação jurídica. No estudo em questão, é tudo aquilo que se pode 

comprar, permutar, locar ou até mesmo doar. Outro ponto a considerar é sua localização fixa, 

além do mesmo sofrer intervenções das leis municipais, estaduais e federais. 

Tavares et al. (2012) avaliam que uma avaliação imobiliária apresenta muitas 

complexidades, quando comparada a uma avaliação financeira, pois na primeira não se verifica 

homogeneidade, sendo essas transações menos frequentes e ainda sem uma conformidade sobre 

qual seria a melhor metodologia de avaliação.  

Xu e Chen (2012) consideram que a política monetária influencia diretamente na 

variação dos preços dos imóveis, no qual destacam-se três fatores que incidem diretamente 

sobre essa oscilação:  

● o poder dos bancos sobre a taxa de juros, na aquisição de empréstimos, pode 

aumentar ou diminuir a demanda sobre os investimentos imobiliários; 

● a ampliação da oferta de dinheiro aumenta a capacidade de aquisições de 

empréstimos junto aos bancos, alterando assim a disponibilidade de crédito para o setor 

imobiliário; 

● os requisitos para pagamento, estipulado pelos bancos, também pode aumentar a 

oferta de crédito, modificando também a variação nos preços dos imóveis. 

Outros fatores também podem ser considerados, como observam Lima Jr. et al. 

(2013), onde acima de tudo, esses empreendimentos necessitam de altos investimento na sua 

concepção. Para isso, ao se estudar a viabilidade de novos produtos, os incorporadores 

envolvidos nas tomadas de decisões, devem estar munidos de um maior número de informações, 

a fim de correr os menores riscos possíveis. Lima Jr. et al. (2013) também consideram que o 

mercado imobiliário é bastante diversificado, em que as unidades habitacionais diferem entre 

si em vários aspectos, tais como: localização, áreas internas, padrões de acabamento, áreas de 

lazer, entre outros. 

A melhor forma para identificar o valor de um bem se baseia em três enfoques 

básicos: o enfoque da renda, onde o valor de venda é identificado através dos proventos que 
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este imóvel poderá capitalizar durante a sua vida econômica; o enfoque da comparação, que faz 

uma análise direta e comparativa, tomando-se como base os preços de habitações semelhantes, 

com transações realizadas em épocas e localidades similares; e o enfoque do custo, onde são 

identificados os custos de construção de um imóvel semelhante, em que se examina as despesas 

diretas e indiretas que serão geradas para a produção desse bem. Dentre esses três panoramas, 

a comparação direta seria a mais conveniente para a identificação do valor mais preciso, dentro 

do mercado imobiliário. Isso porque esta dispõe de uma menor subjetividade, quando 

comparada aos outros dois tipos de enfoques (GONZALEZ; FORMOSO, 2000). 

Por outro lado, ao se estudar sobre valor de mercado, Nebreda et al. (2006) 

estabelecem que esta é a quantia estabelecida entre comprador e vendedor, em uma determinada 

data de avaliação, através de uma transação comercial apropriada, onde cada uma das partes 

tenha atuado no processo de maneira espontânea. 

Para Dantas (2005), em um mercado perfeitamente competitivo ou de concorrência 

perfeita, essa quantia pode ser compreendida como o valor mais justo que se pagaria por um 

determinado bem, ou seja, quanto mais distante for o mercado desta conjuntura, mais divergente 

do ideal estariam os preços aplicados. Diversos órgãos governamentais e privados utilizam o 

valor de mercado como parâmetro importante para as tomadas de decisões.  

Quando se analisa a vida útil desses empreendimentos, verifica-se que esse fator 

também confere algumas dificuldades na mensuração desse valor final de mercado. Imóveis 

com o mesmo tempo de construção poderão estar em estados de conservação divergentes, 

diferentemente do que acontece com outros bens. Isso mostra que a determinação do preço final 

de um imóvel não é uma tarefa tão fácil, necessitando de metodologias mais precisas nos 

processos avaliatórios.  

De certa maneira, algumas mudanças nos processos de avaliação podem estar 

ligadas as variações na oferta e na procura dessas habitações, pois os preços dos 

empreendimentos também sofrem transformações de acordo com as flutuações do mercado. 

Ahearne et al. (2005) apontaram, em dezoito países, que o elevado crescimento nos 

preços dos imóveis geralmente acontecia após um período de flexibilização da política 

monetária, onde em uma situação de taxas de juros reduzidas, maiores seriam os incentivos 

fiscais para as transações imobiliárias, garantindo dessa forma, maiores facilidades de crédito 

por parte dos consumidores e consequente aumento na procura de unidades habitacionais. 

A medida que o mercado imobiliário e os bancos se reforçam e aumentam seus 

lucros, seu comportamento deveria conter informações para prever futuras dificuldades 

financeiras, evitando dessa maneira uma forte desaceleração na economia, como observada em 
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muitos países após um período de crescimento. Da mesma forma que o aumento dos preços das 

casas melhora a posição do balanço dos bancos, uma explosão nos preços das habitações, 

provavelmente, também iria expor os mesmos a uma zona de risco (IBRAHIM; LAW, 2014). 

Kim e Park (2005) afirmam ser possível gerir a volatilidade desses preços, 

encontrando as variáveis certas que determinam essas oscilações e, em seguida, ajustando os 

fatores que as influenciam. 

Green, Malpezzi e Mayo (2005) verificaram que quando a demanda por habitações 

aumenta, o mercado não consegue ajustar, imediatamente a curto prazo, as ofertas dessas 

moradias, no qual o fornecimento destas não seguem um alinhamento perfeitamente elástico 

quando comparado ao aumento da procura. Isso também gera variações nos preços dos imóveis, 

pois se trata de um bem durável que requer um relativo período de construção. 

Por outro lado, ao analisar um cenário de crise, Tse, Rodgers e Niklewski (2014) 

fizeram uma correlação entre a crise financeira de 2007 e a variação de preços e taxas de juros 

para as residências no Reino Unido. A principal constatação aqui observada evidenciou que, em 

um cenário inicial de crise, observa-se um impacto direto no mercado de aluguel, sendo esta 

uma resposta direta de possíveis compradores que não conseguiam mais o acesso aos 

financiamentos. 

Também é importante ressaltar que, independente de todas as condições 

econômicas que regem o mercado, quando um consumidor escolhe um imóvel, o mesmo não 

se preocupa apenas com a propriedade em si, mas também com todo o entorno que atinge a 

qualidade dessa edificação. Para Aron et al. (2012), a definição de uma habitação vai além das 

opções físicas do imóvel, como área e número de cômodos. Algumas das preferências 

consideradas pelos consumidores também estão em torno das características locacionais e 

ambientais desta edificação. 

Malpezzi (2003) considera que os clientes valorizam as características de um 

imóvel de maneiras diferentes, dependendo diretamente de suas preferências particulares. 

Kusan, Aytekin e Ozdemir (2010) listam outros importantes fatores que afetam diretamente na 

formação dos preços, onde pode-se incluir os fatores de transporte e os fatores socioeconômicos 

das regiões estudadas. 

Sirmans et al. (2006) percebem também que os preços dos imóveis não representam 

apenas os valores de suas características físicas individuais, visto que a verificação empírica de 

outras características também é de grande interesse para muitos desses profissionais. 

Motivações, gostos e disponibilidade de orçamento muitas vezes não seguem comportamentos 

racionais, podendo as variáveis emocionais também estarem envolvidas nesse processo. 
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Na direção do que foi exposto, no estudo do mercado imobiliário, é importante 

analisar a influência das variáveis comportamentais na determinação dos preços dos imóveis. 

Na análise desse tema, detecta-se dois fatores comportamentais importantes: as opiniões que 

favoreçam a habitação como um bom investimento e a visão de que os preços dos imóveis são 

baixos. Esses fatores comportamentais contribuem diretamente para os movimentos dos preços. 

Sua importância varia, ao longo do tempo, a partir do surgimento ou da dissipação de uma 

atividade especulativa, também chamada de bolha imobiliária (HUSTON; SPENCER, 2014). 

Igan e Loungani (2012) observam que embora existam pesquisas empíricas que 

documentem o comportamento de evolução do mercado de habitação, há uma relativa escassez 

de modelos teóricos que verifiquem de maneira eficaz esses desempenhos, sendo utilizadas, 

muitas vezes, ferramentas de pequenas exigências e de critérios comuns para a formação dos 

preços dos imóveis. 

McCluskey et al. (2013) afirmam que a relação entre o valor de uma propriedade e 

a análise de seus atributos é uma tarefa altamente complexa, devendo ser, na maioria das vezes, 

tratadas por métodos não lineares.  

Guan et al. (2014) mencionam que uma boa precisão, na estimativa dos valores das 

propriedades imobiliárias, é importante para vários setores da economia, tais como: o setor de 

vendas imobiliárias, de finanças hipotecárias e os governos locais que dependem diretamente 

dos impostos sobre as propriedades. Como exemplo, o autor cita alguns governos, nos Estados 

Unidos, que obtêm grande parte de suas receitas através dos impostos imobiliários sobre as 

residências. A partir daí esses valores são revertidos em prestação de serviços para a sociedade, 

onde incluem-se: escolas; transportes e serviços públicos; saneamento; entre outros benefícios 

para o cidadão comum. 

Dantas (2005) constata que, nos processos de avaliações, as diferenças entre o 

profissional que atua na área, em relação aos demais, são cada vez maiores. Dentre os agentes 

participantes do mercado imobiliário, pode-se citar: 

● Avaliadores do mercado imobiliário: Estabelecem os valores para os tipos de 

propriedades ofertadas. 

● Empresas administradoras de imóveis: Oferecem as propriedades para a venda ou 

aluguel e fazem toda a negociação de venda ou locação dessas habitações. 

● Financiadores: como já dito anteriormente, esses agentes seriam os bancos. Eles 

examinam as solicitações de crédito e tomam as decisões quanto as liberações dos empréstimos. 

Dentro dessa evolução, deu-se a concepção da Norma Brasileira de Avaliação de 

Imóveis Urbanos – NBR 5676:1989, depois substituída pela NBR 14653, sendo essa a 
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atribuição legal para atuar na área, dada a engenheiros civis e arquitetos. Além da avaliação de 

imóveis, essa concessão também está destinada a competência de avaliação de máquinas e 

equipamentos. Para averiguar as atribuições de cada categoria profissional, existe a Resolução 

nº 218, de 29/06/1973, onde essas atividades de avaliações estão normatizadas na resolução nº 

345 de 27 de julho de 1990.   

Liu et al. (2011) afirmam que o processo de avaliação imobiliária é bastante 

complexo, pois são as informações imobiliárias disponíveis que darão a precisão de uma 

avaliação. Esse conhecimento seria tantos das características intrínsecas das habitações, como 

também das características extrínsecas. 

Dessa maneira, dados não muito precisos levam a ineficiências e imprecisões nos 

métodos avaliatórios. Atualmente, para mitigar esses problemas, vários métodos de avaliação 

estão disponíveis. 

Dentre essas muitas técnicas de avaliação existentes, a NBR 14653-1:2001 e a NBR 

14653-2:2011 listam os procedimentos de avalição tradicionais, apresentando quatro métodos 

de avaliação: 

● método comparativo direto de dados de mercado; 

● método involutivo; 

● método evolutivo; e 

● método da renda. 

Entre esses métodos tradicionais de avaliação de um imóvel, a NBR 14653-2 

(ABNT, 2011) considera que deve ser priorizado, sempre que possível, o uso do método 

comparativo de dados de mercado. Neste método, para determinar o valor de um imóvel, deve-

se comparar o mesmo com outros empreendimentos semelhantes e com valores já previamente 

conhecidos, confirmando assim as argumentações de Gonzalez e Formoso (2000).  

Dessa maneira, para a aplicação dos métodos de avaliação, é de extrema 

importância a obtenção de um conjunto de dados consistentes, para que os mesmos possam ser 

comparados de uma maneira eficaz. Essa comparação poderá ser feita a partir da obtenção de 

um maior número de características intrínsecas e extrínsecas de um imóvel. 

 

2.2 Métodos avançados de avaliação imobiliária 

 

É importante enfatizar que também existem outros processos de avaliação que não 

estão especificados na norma. Selim (2009) classifica essas técnicas como métodos de 

avaliações avançados. Dentre essas metodologias, aplicadas nos processos avaliatórios, tem-se: 
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● métodos de preços hedônicos; 

● redes neurais artificiais; 

● métodos de análise espacial; 

● lógica fuzzy. 

Uma das técnicas de avaliação, bastante praticada nos estudos sobre o mercado 

imobiliário, baseia-se nos métodos hedônicos, sendo sua aplicação iniciada a partir dos anos 50. 

Kauko (2003) ressalta que a utilização desse modelo só é apropriada para estimações simples 

entre a relação de valor e suas características físicas. Quando se trabalha com estes modelos, 

não especificados em norma, os mesmos devem estar bem estabelecidos e especificados nos 

relatórios de avaliações. 

Nas últimas décadas, as regressões baseadas nesses tipos de abordagens têm sido 

amplamente utilizadas nas bibliografias relacionadas a avaliação imobiliária e nas investigações 

entre as relações dos preços das habitações e de suas respectivas características, na tentativa de 

verificar as variáveis estatisticamente significantes para a composição do preço de um imóvel.  

Rosen (1974) definiu a teoria de preços hedônicos, dizendo existir a formulação de 

um problema na economia, do equilíbrio espacial, no qual além das decisões de localização do 

produto no espaço, todo um conjunto de preços implícitos também orienta as decisões dos 

consumidores. 

Gonzalez e Formoso (1995) avaliam que, nas análises de valor do mercado 

imobiliário, os modelos de preços hedônicos agrupam as variáveis consideradas mais 

importantes, em que as estimativas empíricas permitem testar a validade desse método através 

da formulação de equações de múltiplas variáveis. Pelo fato de os imóveis serem bens 

compostos, a influência de cada atributo não pode ser medida de forma direta. Dessa maneira, 

as constantes que multiplicam as variáveis são exatamente os preços hedônicos de cada 

característica, também chamados de preços implícitos. 

Lopes, Brondino e Silva (2014) consideram que esses modelos exploram as 

relações existentes entre duas ou mais variáveis, de modo que uma delas possa ser explicada, 

sendo esta a variável dependente. Dessa maneira, o preço do imóvel é determinado como a 

soma ponderada das diferentes características que compõe uma determinada propriedade, ou 

seja, na metodologia hedônica, um produto varia de acordo com o conjunto de atributos que o 

mesmo possui. Se os preços desses atributos forem conhecidos ou puderem ser estimados, se 

conseguirá então, de uma maneira mais precisa, fornecer uma adequada estrutura para a 

estimativa do valor final. 
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Kim, An e Kang (2004) descrevem que a análise de regressão múltipla pode ser 

geralmente representada na forma de: 

𝑌 = 𝐶 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛    (1) 

onde (Y) é a variável dependente dada em função dos coeficientes (𝑏𝑛) estimados por análise 

de regressão e pelas medidas das variáveis distintas (𝑋𝑛). 

Selim (2009) afirma que a maioria dos estudos de preços, que utilizam métodos 

hedônicos, são conduzidos através dessa modelagem baseada em análises de regressão múltipla. 

Basicamente, esses métodos são apropriados para uma estimativa direta da relação entre preço 

e as várias características analisadas. Contudo, estas técnicas podem se tornar um problema, 

visto que, se na verificação da avaliação houver uma inclusão de novos aspectos, como a não-

linearidade espacial e outros tipos de dependência, estas avaliações poderão ser realizadas de 

uma maneira inadequada ou pouco eficaz.  

Park e Bae (2015) consideram que esses métodos apresentam algumas limitações. 

Dentre elas, pode-se citar: complexidades para a identificação da oferta e da demanda, 

verificação e reconhecimento dos desequilíbrios de mercado, dificuldades na seleção das 

variáveis, entre outros. 

As estimativas desses diversos parâmetros são realizadas através de uma 

aproximação linear no mapeamento das informações de mercado. Porém, a seleção das 

variáveis de entrada muitas vezes se correlaciona com o valor do imóvel de forma não-linear, 

sendo essa a principal limitação quando se utiliza modelos de regressão linear múltipla. Estas 

aproximações podem não refletir o valor real dos imóveis analisados (PELLI NETO; MORAIS, 

2006). 

De forma a mitigar essas restrições, se fez do uso das Redes Neurais Artificiais 

(RNA), uma ferramenta apropriada a partir de uma análise mais complexa para reconhecimento 

de padrões estatísticos. Para Haykin (2005), uma Rede Neural, em seu sentido mais geral, é 

uma máquina que consegue modelar a maneira em que o cérebro executa uma tarefa ou uma 

função de interesse. Essa rede é geralmente implementada através da utilização de um software. 

Na tentativa de se alcançar um bom desempenho desse método, essas redes empregam uma 

interconexão simples, aqui chamadas de unidades de processamento, assemelhando-se ao 

cérebro humano devido ao conhecimento adquirido através de um processo de aprendizagem. 

Outro método de avaliação imobiliária, também bastante utilizado, leva em 

consideração ferramentas de análise espacial das áreas avaliadas, através da implantação do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) nos modelos de avaliações. Esse processo se baseia 

através de um grande banco de dados processados a partir de computadores com grandes 
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capacidades de análises espaciais. Esses dados fornecem uma plataforma de tecnologia de 

informação extremamente abrangente e precisa para os processos de avaliação imobiliária.  

Lopes, Brondino e Silva (2014) observam que os modelos de regressões espaciais 

ou as análises de regressão que incorporam a dependência espacial existente entre os dados, 

melhoram de forma significativa o poder preditivo dos modelos de regressão. 

Ao se examinar esses processos de informações geográficas, García et al. (2008) 

avaliaram que qualquer que seja o método utilizado para o estudo do mercado imobiliário, essa 

análise poderá a vir ser melhorada através da integração do modelo que esteja sendo aplicado, 

com um sistema de informações geográficas. O autor ainda aponta exemplos dessas melhorias, 

ao se utilizar ferramentas SIG, citando áreas como: oceanografia, silvicultura, movimentos de 

consumidores, avaliação de ruído, etc. 

Ao se investigar todos esses aspectos, nos métodos avançados de avaliação 

imobiliária, percebe-se que a utilização do modelo de Redes Neurais Artificiais tem se tornado 

uma das ferramentas mais adequada e diferenciada para a averiguação de todo processo de 

avaliação, seja esse método utilizado de maneira isolada ou em conjunto com outros 

mecanismos, quando comparado aos modelos padrões. Essa ferramenta permite uma gama mais 

ampla de variações na confecção de um modelo de regressão. 

 

2.3 Eficácia dos modelos de predição 

 

A importância de uma boa precisão na predição de preços, quando se avalia imóveis, 

tem sido objeto de debate por muitos especialistas da área. A aprendizagem por máquinas pode 

desempenhar um papel importante para prever o preço de uma propriedade, na qual a avaliação 

em massa, assistida por computador, implementa modelos de avaliação automatizados e com 

maiores possibilidades de acerto. 

 No entanto, poucos pesquisadores utilizam algoritmos de aprendizagem para 

prever o preço de venda de propriedades imobiliárias. Como dito anteriormente, dentre os 

modelos de avaliação, a maioria das literaturas indicam duas tendências principais para o 

desenvolvimento de modelos de previsão de preços: uma que usa uma abordagem de regressão 

baseada em métodos hedônicos e outra que utiliza tecnologias de inteligência artificial. 

McCluskey et al. (2012) citam que a primeira tendência, baseada em análises de regressão 

múltipla, é mais comumente utilizada para a avaliação em massa. Esse método, embora seja 

amplamente utilizado, também é criticado por suas incapacidades em modelar alguns recursos 

tipicamente encontrados ao se examinar dados imobiliários. 
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Lin e Mohan, (2011) avaliam que, nas últimas duas décadas, o desenvolvimento de 

modelos automatizados de avaliação aumentaram bastante em popularidade, com um 

significativo crescimento em estudos de comparações entre algoritmos de aprendizagem, onde 

se foi também possível aumentar, de forma significativa, a previsibilidade dos preços. Guan et 

al. (2014) apontam que as abordagens de mineração de dados, baseadas em inteligência 

estatística, foram propostas como uma possível solução para enfrentar vários tipos de desafios, 

na tentativa de se chegar a um melhor modelo de previsão.  

Peterson e Flanagan (2009) consideram que os modelos hedônicos convencionais 

se tornaram cada vez mais criticados, devido a erros de especificação como resultados 

negligenciados de não-linearidades, pois os mesmos se utilizam apenas de ferramentas 

estatísticas convencionais, onde se verifica algumas limitações nas estimativas. Os autores 

ainda relatam que, para o setor imobiliário, em relação aos modelos de preços hedônicos 

lineares, as Redes Neurais Artificiais geram preços com erros significativamente mais baixos, 

sendo estes modelos mais eficazes e com uma maior precisão em situações de preços mais 

voláteis. 

Lin e Mohan, (2011) também consideram que as abordagens regressivas não-

paramétricas assumiram uma maior importância devido à maior flexibilidade e a reduzida 

previsão de erro. Ainda segundo os autores, o interesse em Redes Neurais tem sido motivado 

também pelo avanço tecnológico, que se tornou crescente nos últimos anos. 

Devido a essa maior exatidão, esses modelos com abordagens não-paramétricas 

estão conquistando uma maior aceitação no setor de avaliação. A precisão preditiva de um 

modelo de Rede Neural, em termos de erro absoluto, é bem maior quando comparado as 

análises tradicionais de regressão múltipla.  

Em muitos estudos relacionadas ao tema, enquanto alguns autores concluíam que 

os métodos de mineração de dados produziam resultados semelhantes as análises de regressão 

múltipla, outros estudos como o de Guan et al. (2008), encontraram resultados comparativos 

completamente discrepantes. 

Já outros autores, como Azadeh, Ziaei e Moghaddam (2012) introduziram um 

algoritmo híbrido, baseado em regressão linear, para resolver os problemas de previsões das 

flutuações de mercado. Obviamente que, em alguns casos, consegue-se explicar a tamanha 

diferença entre os resultados pela existência de uma amostra de tamanho inadequado ou pelo 

fato de não se verificar um rigoroso procedimento de treinamento dos dados, o que de certa 

forma invalidaria uma pesquisa. Gonzalez e Formoso (1995) consideram que, para que se tenha 

um modelo bem ajustado, é interessante reduzir o número de variáveis com a escolha das mais 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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significativas, pois um elevado número de atributos pode apresentar problemas estatísticos, 

como a multicolinearidade.  

Fik, Ling e Mulligan (2003), na tentativa de explicarem a variação nos preços, 

introduziram as coordenadas X e Y nas simulações, com o intuito de identificar diferenciações 

de valores, no que diz respeito a variável localização. Os autores obtiveram boas estimativas, 

na ponderação geográfica, dos preços das propriedades. 

Xu (2008) elaborou um método de expansão espacial, introduzindo uma localização 

absoluta, através também da incorporação das coordenadas X e Y, onde conforme se tinha 

previsto, verificou-se fortes evidências quanto à heterogeneidade dos preços das habitações 

para a variável localização. As vantagens nesses tipos de análises, trabalhando de forma 

combinada às dependências espaciais, aumenta a eficiência preditiva dos modelos. 

Lopes, Brondino e Silva (2014) entendem que ao se realizar uma análise de 

regressão com a inclusão de uma dependência espacial, consegue-se verificar melhores ajustes 

entre os valores previstos e os observados. Na análise dessa variável, Chiarazzo et al. (2014) 

observaram que as características ambientais também afetam diretamente nas escolhas por uma 

determinada localização, onde em centros mais industrializados, com maiores concentrações de 

poluição ou localizações menos favorecidas, geram-se um maior risco às doenças. Além da 

questão da busca por áreas residenciais mais saudáveis, essas condições ambientais também 

afetam diretamente o valor final dos preços dos imóveis. Ainda segundo o autor, utilizar Redes 

Neurais pode ser uma alternativa bastante eficaz, mostrando melhores desempenhos quando 

comparado a outros modelos de avaliação.  

No próximo tópico será debatido, de maneira mais conceitual, a temática referente 

as Redes Neurais Artificiais. 

 

2.4 Redes Neurais Artificiais 

 

No estudo das Redes Neurais, ao se explorar algumas referências clássicas, observa-

se as afirmações de Hornik et al. (1989), que afirmaram que as Redes Neurais Artificiais se 

baseiam a partir do conceito de "aproximação universal", sendo esses modelos capazes de se 

adaptarem a formas funcionais arbitrárias e desconhecidas, com um satisfatório grau de 

precisão. Chiarazzo et al. (2014) analisaram que a eficácia desse método se dá exatamente 

devido a não-linearidade existente em alguns critérios de avaliações, podendo-se dessa maneira 

estimar variáveis que são mais difíceis de se integrar em abordagens matemáticas tradicionais. 
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Para Curry, Morgan e Silver (2002), essa aproximação universal nos leva a 

considerar que as Redes Neurais são, em geral, métodos estatísticos de regressão não-lineares 

e flexíveis. García et al. (2008) afirmaram que a principal vantagem desta técnica está na 

capacidade de se lidar com essas relações inicialmente desconhecidas. 

Dentre as várias áreas de aplicação, também se utiliza os benefícios desses modelos 

para à avaliação imobiliária. Li e Shi (2011) consideram que um modelo de RNA possui 

características relevantes e que devem ser bem exploradas, tais como: tolerância, raciocínio 

paralelo e processamento de habilidades de problemas não-lineares. 

Haykin (2005) ainda analisa que essas redes precisam ser integradas em um sistema 

consistente de engenharia, em que um dado problema de certa complexidade é decomposto em 

um número relativamente simples de tarefas, onde são atribuídas a essas redes um subconjunto 

de funções. Na prática, as Redes Neurais não conseguem fornecer análises individuais. 

Quanto as propriedades das Redes Neurais, Haykin (2005) lista seis benefícios ao 

se aplicar esse tipo de modelo:  

1. Não linearidade: um neurônio artificial pode ser linear ou não linear. 

2. Mapeamento de entrada e saída: cada exemplo considerado deve consistir sinais 

de entrada para uma correspondente saída única desejada. Aqui cabe um comentário quanto a 

calibração do modelo. Em um dado exemplo, os parâmetros livres da rede podem ser 

modificados a fim de minimizar a diferença entre a resposta desejada e a resposta real da rede, 

sendo esta produzida pelos sinais de entrada e de acordo com a seleção de um critério estatístico 

apropriado. O objetivo aqui é atingir uma certa estabilidade, para que não haja alterações 

significativas nos parâmetros. 

3. Adaptabilidade: as Redes Neurais têm uma capacidade interna para adaptar seus 

pesos sinápticos as mudanças no ambiente que envolve a mesma, podendo ser facilmente 

readaptada para lidar a pequenas mudanças. Um exemplo disso se dá quando se está operando 

em um ambiente não estacionário, ou seja, onde as estatísticas mudam com o tempo. Uma Rede 

Neural pode ser projetada para alterar, se necessário, seus parâmetros livres em tempo real.  

4. Tolerância a falhas: uma Rede Neural tem um grande potencial no que diz 

respeito a tolerância a falhas, sendo capaz de contornar, de uma maneira eficiente, condições 

adversas de operação através de uma computação robusta. 

5. Uniformidade de análise: aqui verifica-se que a mesma notação é sempre usada 

em todos os domínios envolvendo a aplicação de RNA, onde os processadores da informação 

possuem uma certa universalidade. Dessa forma, a partir dessa uniformidade, torna-se possível 
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compartilhar teorias e algoritmos de aprendizagem em diferentes formas de aplicação dessas 

redes. 

6. Analogia neurobiológica: verifica-se na aplicação desses modelos uma analogia 

ao cérebro humano. Um processamento paralelo tolerante a falhas, além de ser rápido e 

poderoso, também é fisicamente possível. 

Nas Redes Neurais Artificiais, assim como nos modelos lineares, são utilizadas as 

mesmas entradas, gerando-se saídas análogas. Na execução desse processo, existem três 

componentes principais: os dados de entrada, os dados de transformação e os dados de saída. 

Os pesos das conexões entre os elementos de processamento podem ser ajustados a partir do 

conjunto de dados apresentado. 

Para Warner e Misra (1996), esses ajustes na ponderação aumentam ainda mais a 

eficácia na previsão do preço. Spellman (1999) analisa que, por lidar com funções não-lineares, 

esses modelos uma vez treinados computacionalmente se tornam extremamente eficientes, 

sendo mais adaptáveis ao se trabalhar com dados difusos. 

Ao se analisar todos esses elementos, verifica-se que em cada uma das camadas 

existentes no modelo de Rede Neural, encontram-se a presença de nós que estão conectados a 

outros de camadas adjacentes. Através do processamento desses dados, estabelece-se a camada 

de saída. A Figura 2 demonstra, de maneira simplificada, a representação de uma Rede Neural 

Artificial.  

 

Figura 2 – O modelo de Rede Neural Artificial 

 

Fonte: Selim (2009) 

Bishop (2006) considera que o número efetivo de graus de liberdade na rede é que 

vai definir o comportamento qualitativo da mesma, através de um treinamento prévio, a fim de 

se verificar toda a complexidade efetiva do modelo. 
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Haykin (2005) ainda avalia que para validar os componentes básicos de uma Rede 

Neural em um software, tornando-a acessível e compreensível para os usuários, algumas 

precauções devem ser consideradas: 

- Identificar as regiões do espaço de entrada onde os dados ainda não estão 

adequadamente representados; 

- Indicar as principais circunstâncias em que uma determinada Rede Neural pode 

deixar de ser generalizada; 

- Desenvolver e satisfazer as necessidades críticas de segurança, de forma a garantir 

as condições mínimas necessárias para o bom desempenho dessa rede. 

   

2.5 Pesquisas aplicadas utilizando modelos avançados de avaliação 

 

Entre as pesquisas empíricas aplicadas, tomou-se por base, primeiramente, os 

estudos mais antigos que aplicaram modelos de RNA. Kathmann (1993) apresentou um método 

de avaliação em massa baseado inteiramente nas estimativas de valores divergentes, entre as 

diferentes características das propriedades, com o auxílio de um modelo de Redes Neurais 

Artificiais. A pesquisa concluiu que a análise de mercado, usando esse método, fornece 

substancialmente mais dados ao processo de avaliação do que outros métodos de análise de 

mercado. 

Worzala et al. (1995) aplicaram a tecnologia de RNA à avaliação imobiliária, 

comparando o desempenho de dois modelos de Redes Neurais, ao se estimar o preço de venda 

das propriedades residenciais em comparação com um modelo tradicional de regressão múltipla. 

Os autores analisaram questões relativas à consistência dos resultados verificando, de maneira 

mais aprofundada, todo o processo oculto de processamento das Redes Neurais, também 

chamado de "caixa preta". Eles apontaram para uma tendência de melhores resultados a partir 

do uso de dados mais homogêneos. A seleção de variáveis menos significantes pode tornar a 

abordagem enganosa, tendo como consequência resultados potencialmente variáveis. 

Gonzalez e Formoso (2000) analisaram de forma conceitual as dificuldades 

encontradas na determinação dos modelos de regressão linear. Os autores buscaram 

fundamentos em outras metodologias, como as Redes Neurais Artificiais, no qual verificaram 

a eficácia dessas aplicações. 

Kauko et al. (2002) examinaram um modelo de RNA com aplicação para o mercado 

de habitação de Helsinki, na Finlândia. Seus resultados indicaram a formação de várias 

dimensões de sub-mercado a partir da descoberta de padrões, na análise do conjunto de dados. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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Já nos estudos comparativos que utilizaram funções de preços hedônicos, Meese e 

Wallace (2003) compararam dois métodos para avaliar o efeito dos fundamentos do mercado 

sobre a dinâmica dos preços da habitação. O primeiro método seguia os procedimentos 

tradicionais, em que o índice de preço da habitação foi estimado através de uma modelagem 

mais estrutural. No segundo método, aplicou-se uma estimação simultânea dos parâmetros de 

um modelo de preço hedônico, em que relacionou o índice dos preços e a aplicação desses 

parâmetros no modelo, a fim de se verificar os preços das habitações. Os resultados empíricos 

encontrados foram muito semelhantes nas duas estratégias analisadas. Os autores concluíram 

que o uso desse estimador simultâneo pode não ser compensado pela relativa facilidade de 

implementação dos métodos tradicionais. Ao analisar o estudo em questão, verificou-se a 

necessidade de realização de mais pesquisas relacionadas a esse modelo avançado de avaliação, 

quando comparado aos métodos tradicionais. 

Kauko (2003) avaliou as vantagens e desvantagens quanto da aplicação desses 

modelos hedônicos, através da observação de alguns exemplos, onde além dos fatores físicos 

do imóvel, os diferentes fatores locacionais, ambientais e sociais impactaram de maneira direta 

nos principais segmentos do mercado imobiliário e, por consequência, nos níveis dos preços 

dos imóveis. 

Bin (2004) estimou uma função de preço hedônica com regressão semi-paramétrica 

e analisou a previsão desses preços, comparando os resultados com outros modelos 

paramétricos convencionais. Também foram utilizados os dados dos sistemas de informação 

geográfica (SIG) para contabilizar os atributos locacionais dos imóveis analisados. Os 

resultados mostraram que os parâmetros da regressão semi-paramétrica superam os padrões 

paramétricos clássicos, indicando que a modelagem semi-paramétrica pode ser uma ferramenta 

útil e vantajosa para medição e previsão dos preços de venda das habitações. É interessante 

observar que o termo "semi-paramétrica" é utilizado de forma a se constatar que não há 

suposições prévias de um modelo estatístico para os dados de entrada. 

Em estudos mais recentes, onde se foi aplicado outros métodos de Redes Neurais 

Artificiais, Liu et al. (2006) propuseram um modelo de RNA baseado na teoria de preços 

hedônicos. O modelo incluiu um banco de dados que armazenou características hedônicas e 

coeficientes que afetavam diretamente o preço do imóvel, tendo como base os dados de vendas 

apurados num intervalo de tempo relativamente próximo ao período da aplicação do estudo e 

que fossem representativos para o diagnóstico do local analisado. O resultado experimental 

desse estudo mostrou que o modelo de previsão de preços obtidos pela Rede Neural Artificial 
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teve uma maior aproximação da realidade, sendo este um método mais adequado na previsão 

dos preços dos imóveis e levando-se em conta a qualidade dos dados explorados. 

Guan et al. (2008) demonstraram que as Redes Neurais replicam com mais precisão 

o processo de pensamento heurístico dos agentes à medida que incorporam regras de lógicas 

difusas, sendo esta uma confiável e econômica técnica de avaliação em massa. A incorporação 

de técnicas auxiliadas por computadores pode atuar com um maior controle e equilíbrio em 

proporcionar confiabilidade e precisão para as estimativas de preços. 

Liu et al. (2011), em estudos sobre a aplicação das Redes Neurais nas avaliações 

imobiliárias, atentaram que mesmo depois de um processo de avaliação ser finalizado, os 

usuários ainda podem, se necessário, atualizar as informações do sistema de preços, através da 

inserção de novos dados que sejam considerados pertinentes, de forma a melhorar a eficácia do 

modelo. 

Ao analisar muitas dessas aplicações, Li e Shi (2011) definiram Redes Neurais 

Artificiais como um método de processamento de informações computacionais que tiram 

proveito das tecnologias de hoje, reproduzindo de uma maneira mais eficiente, os processos 

presentes nos neurônios humanos. Na análise dos dados, verificou-se que as Redes Neurais são 

mais robustas que os métodos estatísticos convencionais devido à sua capacidade de lidar com 

as pequenas variações dos parâmetros envolvidos para a determinação do preço de um imóvel. 

McCluskey et al. (2013) constataram que esses métodos tem uma maior precisão 

preditiva nas estimativas das avaliações, tendo esse modelo uma maior confiabilidade e 

robustez, além de uma maior eficiência de tempo. Obviamente que cada técnica de modelagem 

tem suas respectivas vantagens e desvantagens. Porém, para a utilização da RNA, a precisão 

preditiva é considerada como sendo um componente fundamental. 

Na aplicação desses modelos, Guan et al. (2014) concluíram que quando apenas as 

propriedades com idade menores ou iguais a 10 anos são consideradas, as predições de preços 

são muito mais assertivas. Quando se incluem imóveis antigos, são necessárias outras variáveis 

para melhor diferenciá-las das construções mais recentes. 

A partir da realização de toda essa abordagem, constata-se a importância no estudo 

desse tema através da aplicação de métodos mais eficazes, no intuito de se chegar numa 

avaliação mais adequada possível. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Ao se analisar as técnicas de avaliações avançadas e com a constatação de algumas 

limitações existentes nas funções de preços hedônicos, sendo este o principal modelo de 

avaliação utilizado atualmente aqui no Brasil, faz-se da aplicação das Redes Neurais Artificiais 

um método alternativo bastante eficaz no diagnóstico das variações dos preços, dentro do 

mercado imobiliário. Dessa maneira, dentre os objetivos dessa pesquisa, essa ferramenta foi 

utilizada para se estudar a formação e a distribuição das ofertas de preços dos imóveis na cidade 

de Fortaleza, tendo-se como base os preços de transações para fins fiscais. 

Essa pesquisa tem um caráter quantitativo. Sampieri et al. (2006) afirmam que, no 

estudo quantitativo, o pesquisador elege uma hipótese, na qual a partir dela é desenvolvido um 

plano de ação para testar e analisar todas variáveis possíveis às questões desenvolvidas no plano 

de pesquisa, a partir de medições numéricas. Empregam instrumentos de medições 

padronizados através de análises estatísticas. Estudos quantitativos oferecem a possibilidade de 

generalizar os resultados de maneira mais ampla, facilitando a comparação entre estudos 

similares. 

Enquanto um estudo qualitativo tem como objetivo principal a dispersão e a riqueza 

interpretativa dos dados, os estudos quantitativos tem como principal propósito a delimitação, 

com precisão, da informação que está sendo investigada, a partir da exposição e da verificação 

das hipóteses da pesquisa com o uso de modelos apropriados. 

Sampieri et al. (2006) consideram que as variáveis mensuradas, em um estudo 

quantitativo, são convertidas em dados quantificáveis para que, dessa forma, consiga-se analisar 

esses valores se fazendo também o uso das técnicas estatísticas. Em oposição ao que foi relatado, 

encontram-se os estudos qualitativos, que avaliam os dados coletados sem a intenção de 

associar os mesmos às medições numéricas (entrevistas, questionários abertos, etc.). A Figura 

3 mostra todo o fluxo do processo de pesquisa. 
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Figura 3 – Fluxo do processo de pesquisa 

 

Fonte: Sampieri (2006) 

 

Na análise das variáveis da camada de entrada utilizadas nesse estudo, as mesmas 

foram organizadas conforme o tipo de informação que apresentavam. Para Gonzalez e Formoso 

(1995) essas variáveis são classificadas de acordo com o tipo de escala numérica empegada, 

sendo também divididas em quantitativas ou qualitativas. A diferença entre elas está nas 

unidades de medida. As qualitativas não possuem unidades. Já as quantitativas apresentam uma 

escala definida.  

 

3.1 Etapas metodológicas da pesquisa 

 

A metodologia dessa pesquisa foi dividida em seis etapas: revisão bibliográfica, 

obtenção dos dados, análise das variáveis utilizadas na pesquisa, caracterização da amostra, 

processamento dos dados e, por último, verificação dos resultados. 
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Figura 4 – Etapas da metodologia de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

3.1.1 Revisão bibliográfica e obtenção dos dados 

 

Na revisão bibliográfica conseguiu-se extrair os principais conceitos dos modelos 

aplicados, na verificação de preços do mercado imobiliário. Para Marconi e Lakatos (2010), 

examinar as principais conclusões de outros autores propicia uma melhor abordagem com uma 

maior contribuição na pesquisa realizada. 

Para a obtenção dos dados, foram levantadas uma extensa base junto à Secretaria 

Municipal de Finanças (Sefin) da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Esses elementos traziam 

como principais informações os casos de transações imobiliárias e as características dos imóveis 

negociados. Das 72 variáveis analisadas e utilizadas pela Sefin, para a cobrança do ITBI no 

processo de transação imobiliária, obteve-se junto a esse órgão, os 27 atributos considerados 

mais relevantes para a avaliação do valor de mercado dos imóveis. São eles:  

- Ano de exercício da transação: Foram fornecidas operações financeiras dos anos 

de 2009 a 2016; 

- Data de cadastro da operação; 

- Situação do imóvel: escriturado ou pago; 

- Distrito da propriedade; 

- Quadra; 
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- Lote; 

- Logradouro; 

- Bairro; 

- Data de construção do imóvel; 

- Tipo de imóvel: favela, predial ou territorial; 

- Classificação arquitetônica: apartamento, casa, sala, loja, galpão, etc.; 

- Uso específico: residencial, comercial, industrial, etc.; 

- Ocupação: edificação, em construção, estacionamento, etc.; 

- Número de pavimentos; 

- Numero de frentes; 

- Número de unidades no lote; 

- Testada principal; 

- Situação do lote: normal, esquina, gleba, etc.; 

- Fator da edificação; 

- Padrão da edificação; 

- Fator do lote; 

- Área do terreno; 

- Área edificada; 

- Valor venal do IPTU; 

- Valor de base de cálculo do ITBI; 

- Coordenada x; 

- Coordenada y. 

A principal justificativa, para que esses atributos fossem considerados os mais 

relevantes para a pesquisa, está embasada no fato de que dentre a totalidade de dados 

disponíveis pela Sefin, muitos deles continham dados inerentes ao proprietário ou de uso interno 

da própria secretaria, não sendo assim validados para esse estudo. 

 

3.1.2 Análise das variáveis utilizadas na pesquisa 

 

A etapa seguinte foi a de análise das variáveis utilizadas na pesquisa. Foram 

escolhidas 14 das 27 variáveis disponibilizadas pela Secretaria de Finanças, para a estruturação 

da matriz de dados. Segundo Liu et al. (2011), primeiramente deve-se determinar as variáveis 

da camada de entrada, selecionando-as pelo seu grau de influência. Já o dado de saída seria a 

variável dependente da pesquisa, sendo a mesma o preço final para um determinado imóvel. 
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Para a escolha desses dados, verificou-se os elementos mais significativos para a 

elaboração da Rede Neural. Por exemplo, para a seleção da variável localização, escolheu-se 

apenas o atributo bairro, não sendo necessário para a rede, no que diz respeito a localização, a 

escolha de atributos como: lote, logradouro, quadra ou distrito; sendo os mesmos 

desconsiderados como variáveis para a confecção do modelo. Dessa maneira, as variáveis 

selecionadas foram: 

- Ano de exercício da transação; 

- Bairro; 

- Data de construção do imóvel; 

- Tipo de imóvel: favela, predial ou territorial; 

- Classificação arquitetônica: apartamento, casa, sala, loja, galpão, etc.; 

- Uso específico: residencial, comercial, industrial, etc.; 

- Ocupação: edificação, em construção, estacionamento, etc.; 

- Número de pavimentos; 

- Situação do lote: normal, esquina, gleba, etc.; 

- Fator da edificação; 

- Padrão da edificação; 

- Área do terreno; 

- Área edificada; 

- Valor de base de cálculo do ITBI; 

 

3.1.3 Caracterização da amostra 

 

A partir da seleção das variáveis utilizadas na elaboração da Rede Neural, a próxima 

etapa foi a de caracterização da amostra. Para essa determinação, realizaram-se algumas 

restrições na seleção das transações imobiliárias incluídas na base de dados. A primeira restrição 

diz respeito a variável “data de construção do imóvel”. Consideraram-se os imóveis construídos 

a partir de 2012, ou seja, edificações com até 5 anos de construção. Essa restrição foi 

considerada devido ao fato de que as construções mais antigas, mesmo com características 

semelhantes, aparecem com valores de transações mais baixos, ocasionando um maior erro de 

aproximação do valor real na Rede Neural. 

 

 



 

38 

As outras restrições consideradas foram selecionadas a partir das seguintes 

características: 

- Ocupação: Para esse atributo, selecionaram-se todas as propriedades que fossem 

edificações. 

- Tipo de imóvel: nesse item, consideraram-se apenas as edificações verticais; 

- Uso específico: Foram escolhidos imóveis apenas para fins residenciais; 

- Classificação arquitetônica: para essa classificação, selecionaram-se apenas 

apartamentos; 

 

3.1.4 Processamento dos dados 

 

Baseado nos conceitos de Redes Neurais Artificiais e conhecido os critérios que 

definem as principais variáveis, o próximo passo da pesquisa foi o de análise e processamento 

dos dados. Conforme analisa Freitas (2001), um modelo computacional permite realizar estudos 

considerando níveis de detalhes jamais imaginados, em que a verificação do comportamento 

desses modelos é muito semelhante ao sistema real. O referido autor ainda recomenda que o 

modelo se inicie de forma simplificada e vá crescendo aos poucos, através do detalhamento das 

variáveis da camada de entrada, até alcançar algo mais complexo e, por conseguinte, mais eficaz.  

Para efetuar todo esse processamento, dividiu-se essa fase em duas sub-etapas. A 

primeira diz respeito à aplicação do modelo. Em seguida, foi realizada a avaliação prática da 

rede.  

 

Figura 5 – Processamento dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Essas aplicações e avaliações práticas dos modelos propostos foram realizadas 

utilizando o software WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analyses). Esse programa 

foi desenvolvido pela Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, que utiliza uma linguagem 

Java e faz uma análise computacional e estatística dos dados fornecidos pelo usuário. Por meio 

de técnicas de mineração de dados, esse software gera hipóteses para soluções de problemas 

que envolvem regressões numéricas, agrupamento, predição e classificação. 

A Figura 6 mostra as etapas do processamento de dados de uma Rede Neural, com 

a utilização do software WEKA. 

 

Figura 6 – Etapas de processamento do software WEKA 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de Yadav et al. (2014) 

 

 

Yadav et al. (2014) consideram no cálculo do erro de predição, a fórmula do erro 

relativo percentual: 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑅𝑒𝑙 =  
| 𝑉𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙− 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙 |

𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙
 × 100    (2) 

onde o erro (%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑅𝑒𝑙) é calculado a partir do valor simulado (𝑉𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙) para a previsão dos 

preços na Rede Neural e do valor contido na base de dados (𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙) designado para a transação 

do imóvel e para o cálculo do ITBI, sendo este, para a Secretaria de Finanças, o preço do imóvel. 
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Já a média do erro relativo percentual (𝑀é𝑑𝑖𝑎𝐸𝑟𝑟𝑜), para cada ano estudado, foi 

representado por: 

𝑀é𝑑𝑖𝑎𝐸𝑟𝑟𝑜 =  
1

𝑛
 ∑ %𝐸𝑟𝑟𝑜𝑅𝑒𝑙

𝑛
𝑖=1      (3) 

onde (n) é o número de transações testadas pela rede, naquele respectivo ano para a qual a Rede 

Neural foi estruturada. 

Para inserir os dados da camada de entrada do programa, utilizou-se primeiramente 

uma planilha, onde foi realizada toda a escolha dessas variáveis. A Figura 7 mostra como esses 

atributos estavam dispostos para o usuário.  

 

Figura 7 – Apresentação das variáveis e de como elas estão dispostas para o usuário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Para que esses dados sejam acessados pelo WEKA, os mesmos foram 

transformados em arquivo na extensão “.csv”. Conforme dito anteriormente, as variáveis 

selecionadas que compreenderam os dados de entrada, foram: ano de exercício da transação, 

bairro, data de construção do imóvel, tipo de imóvel, classificação arquitetônica, uso específico, 

ocupação, número de pavimentos da edificação, situação do lote, fator da edificação, padrão da 

edificação, área do terreno, área edificada e, por último, o valor de base de cálculo do ITBI, 

sendo esta a variável dependente da pesquisa. 
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Figura 8 – Arquivo de entrada na extensão “.csv” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

A partir da estruturação do arquivo “.csv”, essas variáveis foram iniciadas no 

programa, que tem uma interface de fácil compressão, conforme pode ser observado na Figura 

9. 

 

Figura 9 – Interface do software WEKA, com os dados da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Com o arquivo dos dados de entrada já inserido no programa, inicia-se a partir daí 

a etapa de processamento propriamente dito. Vale ressaltar que, para se chegar na seleção do 

melhor modelo de Rede Neural, com um menor erro de predição, o ajuste dos pesos das 

variáveis é uma etapa indispensável na eficácia desse estudo. Yadav et al. (2014) afirmam que 

o uso bem refinado das variáveis a serem trabalhadas, obtidas em várias fontes de conhecimento, 

faz dessa uma ferramenta muito eficiente para aplicações em estudos que utilizem os conceitos 

de Redes Neurais, assim como para várias outras formas de regressões. A Figura 10 mostra a 

fase de construção da rede neural, a partir das variáveis indicadas no modelo. 

 

Figura 10 – Estruturação da Rede Neural 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

3.1.4.1 Aplicação dos modelos e avaliação prática 

 

Como dito anteriormente, a etapa de análise e processamento dos dados também 

engloba as sub-etapas de aplicação e avaliação prática dos modelos propostos, sendo essa uma 

das fases mais importantes da pesquisa, a partir da observação das informações geradas e se as 

mesmas satisfazem os objetivos do estudo. 

A intenção aqui foi avaliar dois conjuntos a partir do banco de dados exposto. O 

primeiro, contemplando 80% da base de dados, foi o de o treinamento da rede através da 

aplicação do modelo. Nessas verificações se deu a interpretação estatística dos resultados, 

analisando-se todos os cenários planejados. Na utilização do WEKA também se é possível 

explorar todas as matrizes de correlações entre as variáveis estudadas, podendo-se dessa 
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maneira realizar toda uma análise gráfica dos resultados da aplicação da Rede Neural, tais como: 

analisar os valores máximo e mínimo dos preços praticados, assim como a verificação da média, 

do desvio padrão e de tantos outros estudos estatísticos dos dados que foram lançados. 

Já o segundo conjunto de dados foi utilizado para a validação prática do modelo, a 

partir de 20% do número de transações indicadas no arquivo de entrada e contidas no banco de 

dados. Vale resaltar que essas transações testadas são escolhidas no arquivo de forma aleatória. 

É importante sempre observar as relações existentes entre as variáveis selecionadas, 

no intuito de se verificar as dependências ou não entre as mesmas. A escolha dessas variáveis 

está diretamente ligada às diferentes características de análise do imóvel. Deve-se ter o cuidado 

em selecionar os atributos que efetivamente demonstrem os principais motivos que interferem 

nas variações dos preços. 

Através da aplicação desse software, em torno das amostras selecionadas, a 

validação do modelo foi realizada a partir dos conceitos indicados na Norma NBR 14653. A 

intenção foi estimar o melhor valor de mercado para fins fiscais, ou seja, o valor mais provável 

para a cobrança do ITBI. 

 Cabe ressaltar que, a partir dos resultados a serem obtidos pela rede no processo 

de avaliação prática, a NBR 14653-2 (ABNT, 2011) indica um intervalo de variação entre o 

valor máximo e o valor mínimo a ser aplicado em um processo avaliatório. Esse termo é 

chamado de campo de arbítrio, sendo limitado a um intervalo com amplitude de 15%, para mais 

ou para menos, a partir do valor calculado, no qual o avaliador poderá arbitrar de forma a se 

chegar no valor mais representativo do bem. 

Dentro de um processo de avaliação, indicado em norma, esse intervalo de variação 

é utilizado quando variáveis relevantes não estão contempladas no modelo ou quando se tem 

escassez de dados de mercado. A norma indica que esse valor de 15% é suficiente para assimilar 

as influências que não foram consideradas no processo de avaliação. 

A validação dessa pesquisa foi considerada a partir de uma entrevista com o 

engenheiro civil responsável pela área de avaliação imobiliária da Sefin e através das 

estimações da rede, se as mesmas contemplaram essa amplitude de 15%. A Rede Neural foi 

considerada satisfatória a partir da verificação, na predição dos preços, de um erro relativo 

percentual que não ultrapassasse essa porcentagem considerada, senão na sua totalidade, na 

maioria dos preços simulados para as amostras consideradas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Seleção das regiões mais relevantes para a pesquisa 

 

Após todo o processo de seleção das variáveis e caracterização da amostra, fez-se 

a verificação, no banco de dados, dos bairros com maiores números de transações imobiliárias 

de edificações residenciais verticais. Os primeiros resultados obtidos estão descritos na Figura 

11. 

  

Figura 11 – Bairros de Fortaleza que apresentaram um maior número de transações 

imobiliárias (Nº de transações x ano) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Verifica-se que, na série histórica de 2012 a 2016, todos os bairros apresentaram 

um crescimento no número de transações entre 2013 e 2014, seguindo de uma queda no ano de 

2016. Para efeitos da pesquisa, dentre toda uma investigação das transações realizadas na cidade 

de Fortaleza, a seleção desses bairros alcançará uma amostra significativa, para que o estudo 

possa ser aplicado para toda a cidade. 

A partir das restrições consideradas na pesquisa, na qual considerou-se para a 

estruturação da Rede Neural, as transações de edificações residenciais verticais de imóveis 

construídos nos últimos 5 anos, confeccionou-se a Figura 12. 
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Figura 12 – Número de transações de edificações construídas no período de 2012 a 

2016 (Nº de transações x ano) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Dessa forma, os bairros escolhidos para a aplicação dos dados de transções no 

software WEKA, foram: 

- Meireles; 

- Aldeota; 

- Cocó; 

- Messejana. 

Foram desenvolvidas três redes neurais para cada um dos bairros analisados. Cada 

uma dessas redes elaboradas foram designadas para os seguintes anos de transações imobiliárias: 

2014, 2015 e 2016. A partir daí, gerou-se a média do erro relativo percentual (𝑀é𝑑𝑖𝑎𝐸𝑟𝑟𝑜), para 

cada ano estudado, a partir do número de transações testadas pela rede e depois comparou-se 

esses resultados entre os quatro bairros considerados. Com isso, através da confecção desses 12 

modelos de Redes Neurais, se conseguiu averiguar a eficácia desse estudo. 

 

4.2 Bairro Meireles 

 

Para o bairro Meireles, assim como os demais bairros, podemos constatar a partir 

da análise da Figura 11 que o número de transações foram maiores nos anos de 2013 e 2014, 
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com pequeno declínio em 2015 e uma perceptível baixa no número de transações para o ano de 

2016. A seguir será apresentado o diagnóstico para os valores de predição no bairro Meireles. 

 

Quadro 1 – Dados coletados para o bairro Meireles 

Ano 2014 2015 2016 

Transações testadas na Rede Neural 93 67 25 

Valor máximo de transação R$ 3.203.438,00 R$ 2.585.000,00 R$ 3.576.356,00 

Valor Mínimo de transação R$ 348.000,00 R$ 355.814,00 R$ 364.000,56 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Para a concepção da Rede Neural, no ano de 2014, verificou-se 466 casos de 

transações imobiliárias, no qual 373 casos foram utilizados para o treinamento da rede e 93 

casos, que totalizavam os outros 20% da amostra, foram aplicados para os testes. Fazendo a 

média desse erro relativo percentual chegou-se numa porcentagem de 6,22%. 

Para o ano de 2015 constatou-se 336 casos de transações imobiliárias, onde 269 

casos, correspondente a 80% da rede, foram utilizados para treinamento e os outros 67 casos 

utilizados para os testes. Ao se realizar a média desse erro relativo, chegou-se numa 

porcentagem de 7,14%. 

Já no o ano de 2016, verificou-se 125 operações imobiliárias para edifícios 

residenciais nesse bairro, onde desse total 100 transações foram utilizadas para o treinamento 

e, as demais 25, foram aplicadas para os testes. Na Figura 13 é apresentado o erro relativo 

percentual, na previsão dos preços, para os três anos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

Figura 13 – Erro relativo percentual das transações do bairro Meireles 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Examinando a previsão dos preços, para esses três anos, é possível observar que a 

grande maioria das transações simuladas estão dentro da variação percentual de 15% admitida 

em norma. Na Figura 14, apresenta-se a média do erro relativo percentual para cada ano e a 

média do erro nesses três anos, obtendo-se um valor de 6,52%. 
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Figura 14 – Média dos erros relativos para as transações do bairro Meireles (2014/2015/2016) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

4.3 Bairro Aldeota 

 

Na análise dos dados para a Aldeota, primeiramente coletou-se as informações mais 

relevantes, referentes as transações nesse bairro.  

 

Quadro 2 – Dados coletados para o bairro Aldeota 

Ano 2014 2015 2016 

Transações testadas na Rede Neural 63 55 17 

Valor máximo de transação R$ 1.212.000,00 R$ 3.730.087,00 R$ 2.920.500,00 

Valor Mínimo de transação R$ 383.966,00 R$ 473.000,65 R$ 392.300,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Para o ano de 2014 observou-se 315 transações imobiliárias, sendo 252 dessas 

operações utilizadas para o treinamento e 63 para os testes. Ao se examinar, no Quadro 2, as 

negociações realizadas nesse ano constatam-se, para valores mínimos de transações, montantes 

similares aos negociados no bairro Meireles. Já para os valores máximos observou-se, no ano 

de 2014, importâncias menores do que as verificadas para o bairro Meireles e para a Aldeota 

nos outros dois anos. Ao fazer a média do erro relativo percentual, chegou-se numa 

porcentagem de 5,96%. 

Para a estruturação da Rede Neural, no ano de 2015, examinou-se um total de 275 

operações, sendo 220 desses casos utilizados para o treinamento da rede e os outros 20%, que 

totalizam um número de 55 transações, aplicados para os testes. Fazendo a média desse erro 

relativo, observou-se uma porcentagem de 7,43%. 
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No ano de 2016, verificou-se um número bem menor de transações, sendo estes 

apenas 85 casos para transações de edifícios residenciais. Destas, 68 foram utilizadas para o 

treinamento e 17 para testes. Os valores das transações, observadas nesse ano, variaram com 

valores mais próximos aos observados no ano de 2015. A porcentagem da média dos erros 

relativos foi de 5,81%, a mais baixa para os três anos. 

 

Figura 15 – Erro relativo percentual das transações do bairro Aldeota 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Analisando a Figura 15, é possível observar que todos os preços previstos estão 

entre a variação percentual de 15%, admitida em norma, com exceção de apenas seis transações 

avaliadas para o ano de 2015. 

Na análise desse bairro consegue-se verificar boas estimações para a aplicação do 

modelo de Rede Neural, pois em relação ao ano de 2014, mesmo se observando uma variação 

para os valores máximos de transações, comparados aos demais anos e aos dados referentes ao 

Meireles, a rede consegue se comportar de forma favorável dentro da variação admitida.  

Fazendo-se a média do erro para esse triênio, observa-se uma porcentagem de 6,40 

por cento. A Figura 16 apresenta a média do erro relativo percentual para cada ano (2014 / 2015 

/ 2016). 

 

Figura 16 – Média dos erros relativos para as transações do bairro Aldeota (2014/2015/2016) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

4.4 Bairro Cocó 

 

No bairro Cocó, primeiramente realizou-se o diagnóstico para os valores de 

predição, no qual obteve-se os seguintes dados. 

 

Quadro 3 – Dados coletados para o bairro Cocó 

Ano 2014 2015 2016 

Transações testadas na Rede Neural 49 48 17 

Valor máximo de transação R$ 1.900.000,00 R$ 2.563.270,00 R$ 2.080.000,00 

Valor Mínimo de transação R$ 336.960,00 R$ 379.040,00 R$ 377.859,35 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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No ano de 2014 foram verificados 246 casos de transações imobiliárias. Destes, 197 

casos corresponderam aos 80% de treinamento da rede e 49 casos foram referentes aos demais 

20% de testes. Analisando-se a média do erro relativo percentual, chegou-se numa porcentagem 

de 5,52 por cento. Já para o ano de 2015, verificou-se 241 transações imobiliárias, valor esse 

um pouco menor ao constatado para o ano de 2014. Desse total, 193 transações foram utilizadas 

para o treinamento da rede e, as demais 48 operações, foram aplicadas para os testes. Essas 

transações variaram entre os valores de R$379.040,00 e R$2.563.270,00. Ao se analisar o 

Quadro 3, percebe-se um valor máximo nos preços um pouco maior à quantia apurada no ano 

de 2014. Considerando a média do erro relativo, chega-se numa porcentagem de 5,65%. 

Para a elaboração da Rede Neural, para o ano de 2016, identificou-se um número 

bem menor de transações, quando comparados os anos de 2014 e 2015. Dos 85 casos 

observados, 68 foram utilizados para o treinamento e os outros 17 para os testes. Essas 

operações apresentaram valores que variaram entre R$377.859,35 e R$2.080.000,00. Quanto a 

média do erro relativo percentual, verificou-se uma porcentagem de 5,16%, sendo esta a mais 

baixa quando comparada as médias dos outros anos.  

Ao se examinar a Figura 17, verifica-se na Rede Neural de cada ano que apenas 

uma das transações testadas está fora da variação percentual de 15%. É importante observar 

que, quando se compara os valores simulados nas redes, no qual se verifica um valor máximo 

de preços um pouco mais elevado no ano de 2015, a Rede Neural se comporta de maneira 

equivalente.  

Essa equidade também acontece num conjunto de amostragem bem mais reduzido, 

fato esse observado no ano de 2016. Nesse caso, especificamente, foram testadas apenas 17 

transações, com a obtenção de resultados satisfatórios. 
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Figura 17 – Erro relativo percentual das transações do bairro Cocó 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Na Figura 18, apresenta-se a média dos erros relativos percentuais para cada um 

dos anos e a média do erro para os três anos, com a obtenção de um valor de 5,44 por cento. 
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Figura 18 – Média dos erros relativos para as transações do bairro Cocó (2014/2015/2016) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

4.5 Bairro Messejana 

 

Por último, foram explorados os dados de transações imobiliárias para o bairro 

Messejana. Ao se observar o Quadro 4, verifica-se valores de transações consideravelmente 

menores, quando comparados aos outros três bairros estudados anteriormente. 

 

Quadro 4 – Dados coletados para o bairro Messejana 

Ano 2014 2015 2016 

Transações testadas na Rede Neural 58 38 14 

Valor máximo de transação R$ 304.000,00 R$ 387.000,00 R$ 336.000,00 

Valor Mínimo de transação R$ 103.989,00 R$ 75.000,00 R$ 155.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

No ano de 2014 utilizou-se 288 casos de transações. Destes, 58 foram para os testes. 

A porcentagem verificada para a média do erro relativo foi de 4,75%. Para o ano de 2015, 

observou-se 190 casos de transações, sendo 152 operações para o treinamento e 38 para testes. 

Quanto a média do erro relativo percentual nesse ano, chegou-se numa porcentagem ainda 

menor, em comparação ao ano de 2014, sendo este valor de 4,34 por cento. 

Na estimação da Rede Neural, para o ano de 2016, examinou-se um total de 69 

operações, sendo apenas 14 aplicadas para os testes. Fazendo-se a média do erro relativo, 

verificou-se uma porcentagem de 4,94%.  
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Figura 19 – Erro relativo percentual das transações do bairro Messejana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Ao se explorar a Figura 19, também consegue-se verificar boas estimações para a 

aplicação da Rede Neural, até mesmo na amostra simulada para o ano de 2016, em que se testou 

apena 14 casos. 
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Por fim, na Figura 20, examinou-se a média do erro relativo percentual nos anos de 

2014, 2015 e 2016. Já para a média do erro desses três anos, chegou-se numa porcentagem de 

4,68%. Essa foi a menor média, na análise dos triênios, na comparação com os outros três 

bairros. 

 

Figura 20 – Média dos erros relativos para as transações do bairro Messejana 

(2014/2015/2016) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

4.6 Validação da pesquisa 

 

Após a obtenção de todos os preços simulados na rede, para os quatro bairros 

estudados, foi agendada uma entrevista com o engenheiro civil responsável pela área de 

avaliação imobiliária, na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A ele foi 

apresentado todos os resultados dessa pesquisa, a fim de se ouvir o parecer e as considerações 

de um profissional com experiência na área. 

No que diz respeito a Norma de Avaliação de Bens, NBR 14653-2 (ABNT, 2011), 

a Rede Neural foi considerada validada, pois os valores simulados não ultrapassaram, quase em 

sua totalidade, a porcentagem de 15%, intervalo esse limitado para o campo de arbítrio.  

Para o engenheiro que analisou os resultados dessa pesquisa, sua primeira 

consideração também foi em relação aos valores obtidos no estudo estarem dentro do intervalo 

considerado em norma. Porém, o que mais chamou sua atenção, no processo de validação 

desses resultados, foi na observação da média do erro relativo percentual para cada um dos anos 

estudados (2014, 2015 e 2016) e na consideração da média desses três anos, valores esses 

descritos abaixo: 

2014 4,75%

2015 4,34%

2016 4,94%

Média 4,68%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2014 2015 2016

Messejana 2014 / 2015 / 2016

Bairro Messejana Média (% Erro)
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- Meireles: 6,52%; 

- Aldeota: 6,40%; 

- Cocó: 5,44%; 

- Messejana: 4,68%. 

A partir dessa análise, o profissional considerou que a pesquisa obteve excelente 

resultados. Também foi considerado outro ponto positivo, no estudo das Redes Neurais para a 

análise imobiliária, que foi o fato de mesmo se trabalhando com amostras reduzidas, como as 

do ano de 2016, a RNA não gerou oscilação nos resultados quando comparada a uma amostra 

maior, casos esses observados no ano de 2014. Essa consideração também é outro fator 

importante para a validação da pesquisa.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Após a aplicação dos modelos de Redes Neurais Artificiais para a estimação dos 

preços de composição do ITBI, das edificações verticais residenciais e, tendo em vista o 

conhecimento das principais variáveis que afetam diretamente essa organização de preços, um 

resultado suficientemente adequado que pretendeu-se atingir com a aplicação dessa pesquisa 

foi o de se propor uma estimativa de preços para os imóveis, o mais próximo possível da 

realidade nas devidas regiões estudadas e, consequentemente, em toda cidade de Fortaleza. 

A análise dos tributos imobiliários, tais como: o Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários (ITBI) 

necessitam de técnicas mais precisas de avaliação de forma a garantir maiores equidades nessas 

tributações. 

Na prática, aplicações, credores hipotecários e instituições financeiras podem 

empregar um modelo de previsão de preços de habitação, baseado em aprendizado de máquinas, 

para uma melhor avaliação da propriedade imobiliária, de forma a se fazer uma melhor análise 

de risco para um determinado empreendimento.  

Dessa maneira, o desenvolvimento de um modelo de RNA é de grande valia, pois 

ao se estudar toda uma bibliografia voltada a esse tema, constata-se a necessidade de aplicações 

de métodos mais eficazes, no intuito de se chegar na avaliação mais adequada possível, onde 

além dos conhecimentos específicos na área da engenharia, se faz necessário adquirir 

conhecimentos em outras áreas de aplicação. 

De certa forma, o uso de muitas técnicas ditas convencionais não determina as 

estimativas reais de valor para o mercado, embora que, sobre uma perspectiva técnica, a 

aplicação desses modelos ainda persista com uma certa dificuldade de aceitação dentro do 

processo de avaliação. Isso pode se dá devido à grande complexidade em se tentar interpretar 

toda a arquitetura da “caixa preta” desse método, tanto na aprendizagem, quanto no 

processamento dos dados.  

Ao se tentar entender toda essa parte oculta que ainda não foi completamente 

abordada nas literaturas existentes, pois apesar das Redes Neurais contemplarem um maior 

desempenho preditivo como está mostrado nos resultados desta pesquisa, ainda se consideram 

que as poucas pesquisas que abrangem o entendimento desse método, seja um fator negativo 

para as aplicações dessa metodologia em várias áreas de conhecimento. 

Como contribuição, essa pesquisa teve o intuito de facilitar as aplicações nos 

processos de previsão de preços, a partir da utilização de um modelo que apreciou as variáveis 
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mais significativas para o estudo da cidade de Fortaleza. Além disso, esse estudo também teve 

como outras contribuições diretas: 

• a verificação da evolução de oferta de imóveis e de transações imobiliárias, para 

fins fiscais, nos últimos anos; 

• a identificação das principais variáveis que influenciam a distribuição dos preços;  

• a aplicação de um software de Redes Neurais Artificiais, para a amostra 

selecionada. 

Dessa maneira, com base nos preços simulados, a Rede Neural foi considerada 

validada pois, na estimação dos preços, alcançou-se valores que em sua maioria não 

ultrapassaram a porcentagem considerada em norma de 15%. 

Como sugestão de trabalhos futuros, seria interessante a aplicação desse modelo de 

predição não apenas a imóveis residenciais verticais, de forma a abranger essa pesquisa para 

também avaliar a formação de preços de casas. Também seria relevante, para pesquisas futuras, 

a verificação dos preços de imóveis que não fossem apenas para fins residências, aplicando-se 

o estudo também para as propriedades comerciais. 

É importante ressaltar que, com a otimização dessa ferramenta seguida da 

apresentação desses resultados em empresas do ramo da construção civil, se poderá alcançar 

como produto dessa dissertação, a concepção de um programa com interface gráfica e que 

utilize os conceitos de Redes Neurais Artificiais para a previsão de preços, não se limitando 

apenas para o viés fiscal. Esta seria mais uma das ferramentas que venha a auxiliar as empresas, 

nas suas tomadas de decisões, para se chegar no preço de mercado considerado o mais provável 

dentro das condições econômicas atuais, para os seus empreendimentos. 
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO DOS VALORES SIMULADOS E DO ERRO RELATIVO 

PERCENTUAL PARA O BAIRRO MEIRELES 

Quadro A.1 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Meireles para o ano de 2014 

 Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 747104,76 706323,104 5,46 

2 469852,64 413148,891 12,07 

3 451241,00 413148,891 8,44 

4 418000,00 417285,932 0,17 

5 622000,00 633246,239 1,81 

6 1352952,00 1485586,08 9,80 

7 455522,00 463563,339 1,77 

8 729000,00 657206,384 9,85 

9 782925,00 810733,285 3,55 

10 382380,00 449476,578 17,55 

11 414000,00 417285,932 0,79 

12 1925000,00 2107464,827 9,48 

13 1990003,69 2107464,827 5,90 

14 490000,00 517425,383 5,60 

15 700000,00 763694,268 9,10 

16 810000,50 815276,407 0,65 

17 1945000,00 2107464,827 8,35 

18 394574,00 413148,891 4,71 

19 625000,00 772858,378 23,66 

20 385198,08 413148,891 7,26 

21 605760,99 657206,384 8,49 

22 452500,00 413148,891 8,70 

23 873852,00 813925,732 6,86 

24 404000,00 413148,891 2,26 

25 410000,00 413148,891 0,77 

26 570209,81 617972,926 8,38 

27 960329,00 843279,064 12,19 

28 429754,00 413148,891 3,86 

29 3203438,00 2914243,276 9,03 

30 2250000,00 2107464,827 6,33 

31 1600000,00 1647733,962 2,98 

32 413225,82 413148,891 0,02 

33 1086690,00 886579,015 18,41 

34 402000,00 413148,891 2,77 

35 363573,00 417285,932 14,77 

36 592000,00 656681,874 10,93 

37 617508,00 545379,614 11,68 

38 483000,00 417285,932 13,61 
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39 784000,00 772858,378 1,42 

40 409001,02 463563,339 13,34 

41 382800,00 342829,258 10,44 

42 403260,00 413148,891 2,45 

43 430000,00 413148,891 3,92 

44 783507,50 843279,064 7,63 

45 819190,00 706323,104 13,78 

46 410000,00 413148,891 0,77 

47 647000,00 655283,927 1,28 

48 377809,84 413148,891 9,35 

49 400000,00 483952,478 20,99 

50 620001,16 545379,614 12,04 

51 625000,00 633246,239 1,32 

52 675000,00 656681,874 2,71 

53 2086484,40 2107464,827 1,01 

54 442646,00 413148,891 6,66 

55 931321,90 886579,015 4,80 

56 397880,00 417285,932 4,88 

57 547200,04 540292,159 1,26 

58 453001,02 417285,932 7,88 

59 843945,00 843227,409 0,09 

60 426006,00 413148,891 3,02 

61 780000,00 843227,409 8,11 

62 480000,00 463563,339 3,42 

63 797496,54 813925,732 2,06 

64 472000,88 413148,891 12,47 

65 2228520,00 2107464,827 5,43 

66 495000,00 483952,478 2,23 

67 2274000,00 2107464,827 7,32 

68 1960000,00 2107464,827 7,52 

69 423755,15 413148,891 2,50 

70 470000,00 463563,339 1,37 

71 400000,00 413148,891 3,29 

72 1664000,00 1675434,056 0,69 

73 409410,02 413148,891 0,91 

74 540000,50 541153,933 0,21 

75 1594951,60 1629054,47 2,14 

76 625000,00 772858,378 23,66 

77 430000,68 413148,891 3,92 

78 410000,12 413148,891 0,77 

79 581400,00 613417,145 5,51 

80 683001,50 633246,239 7,28 

81 475650,00 517261,483 8,75 

82 832176,77 810733,285 2,58 

83 419960,00 417285,932 0,64 



 

66 

84 804000,00 704267,978 12,40 

85 404000,00 413148,891 2,26 

86 410000,12 413148,891 0,77 

87 787000,00 810733,285 3,02 

88 432480,00 413148,891 4,47 

89 1628000,00 1629054,47 0,06 

90 461892,40 463563,339 0,36 

91 427985,00 413148,891 3,47 

92 391800,00 413148,891 5,45 

93 360000,34 413148,891 14,76 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Quadro A.2 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Meireles para o ano de 2015 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) % Erro 

1 882000,00 889400,703 0,84 

2 2045000,00 2130185,209 4,17 

3 750750,00 702552,855 6,42 

4 838460,00 900786,304 7,43 

5 2460004,72 2225562,27 9,53 

6 450000,00 444003,465 1,33 

7 2230000,00 2164794,673 2,92 

8 2500000,00 2531764,623 1,27 

9 466000,00 441546,33 5,25 

10 507870,00 468411,198 7,77 

11 868418,20 846591,178 2,51 

12 823016,00 702552,855 14,64 

13 534600,00 495739,141 7,27 

14 435000,00 464857,669 6,86 

15 435352,00 464857,669 6,78 

16 637000,00 625252,518 1,84 

17 952350,00 802444,559 15,74 

18 618000,00 702484,129 13,67 

19 412293,00 441546,33 7,10 

20 885000,27 948950,24 7,23 

21 592000,98 646963,396 9,28 

22 405375,00 441546,33 8,92 

23 843000,00 829870,548 1,56 

24 426644,00 464857,669 8,96 

25 2438000,00 2164794,673 11,21 

26 602206,00 707058,91 17,41 

27 427054,09 441546,33 3,39 

28 2090000,00 1972063,803 5,64 

29 611000,00 594071,981 2,77 
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30 743000,00 806274,37 8,52 

31 710520,00 806274,37 13,48 

32 642372,00 707058,91 10,07 

33 621835,00 701095,293 12,75 

34 482750,00 464857,669 3,71 

35 645874,50 657438,468 1,79 

36 1862003,04 1972015,955 5,91 

37 758500,00 648679,624 14,48 

38 1610002,02 1636619,965 1,65 

39 1491700,05 1708166,713 14,51 

40 630000,00 625252,518 0,75 

41 639000,00 649324,394 1,62 

42 443709,00 464857,669 4,77 

43 378236,00 464857,669 22,90 

44 1938000,00 2206252,967 13,84 

45 800986,00 889400,703 11,04 

46 485420,00 444003,465 8,53 

47 490540,00 495582,205 1,03 

48 461142,00 441546,33 4,25 

49 906131,28 954960,964 5,39 

50 485000,51 464857,669 4,15 

51 930640,80 955030,06 2,62 

52 426095,00 444003,465 4,20 

53 1819998,00 1641410,123 9,81 

54 849063,00 802444,559 5,49 

55 868418,20 846591,178 2,51 

56 632000,00 625252,518 1,07 

57 465915,00 464857,669 0,23 

58 398000,00 441546,33 10,94 

59 778128,00 712384,778 8,45 

60 1839000,00 2130185,209 15,83 

61 2154000,00 2164794,673 0,50 

62 915000,00 954960,964 4,37 

63 497505,00 495582,205 0,39 

64 768371,00 708927,655 7,74 

65 566300,00 602413,666 6,38 

66 584524,90 701095,293 19,94 

67 539000,00 468411,198 13,10 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Quadro A.3 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Meireles para o ano de 2016 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) % Erro 

1 1104974,00 1014859,114 8,16 

2 686000,00 638992,613 6,85 

3 414420,00 432913,241 4,46 

4 820000,00 862358,179 5,17 

5 746750,00 707074,865 5,31 

6 603001,37 557149,271 7,60 

7 606000,00 638992,613 5,44 

8 985001,03 1014859,114 3,03 

9 840920,00 698711,577 16,91 

10 2319002,10 2377978,08 2,54 

11 482000,00 432913,241 10,18 

12 525000,00 432913,241 17,54 

13 718948,00 698711,577 2,81 

14 1004522,00 1014859,114 1,03 

15 2203001,92 2247754,311 2,03 

16 765000,00 699329,361 8,58 

17 1004522,00 1014859,114 1,03 

18 2102000,00 1569380,951 25,34 

19 1985000,00 2030232,267 2,28 

20 482530,00 437495,895 9,33 

21 562860,00 567332,335 0,79 

22 655001,05 610973,278 6,72 

23 539229,00 539335,485 0,02 

24 438000,00 437495,895 0,12 

25 440000,00 432913,241 1,61 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DOS VALORES SIMULADOS E DO ERRO RELATIVO 

PERCENTUAL PARA O BAIRRO ALDEOTA 

Quadro B.1 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Aldeota para o ano de 2014 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 556045,33 594902,782 6,99 

2 616590,00 594200,562 3,63 

3 649001,55 605638,642 6,68 

4 594000,00 594902,782 0,15 

5 922200,00 916326,016 0,64 

6 525315,00 585785,551 11,51 

7 739000,00 721201,618 2,41 

8 868600,00 771157,678 11,22 

9 671000,00 596029,088 11,17 

10 799805,42 808140,57 1,04 

11 564002,16 595534,672 5,59 

12 523000,00 594902,782 13,75 

13 656500,00 681173,139 3,76 

14 705001,77 753193,973 6,84 

15 760064,00 764386,045 0,57 

16 590858,65 594200,562 0,57 

17 708001,08 681173,139 3,79 

18 623997,34 596029,088 4,48 

19 588800,00 585785,551 0,51 

20 730000,00 681173,139 6,69 

21 450949,93 468759,318 3,95 

22 798250,00 778097,445 2,52 

23 832000,00 778097,445 6,48 

24 760000,00 738226,634 2,86 

25 621174,47 605638,642 2,50 

26 575006,86 594200,562 3,34 

27 1200000,00 1172603,688 2,28 

28 700000,00 738226,634 5,46 

29 680000,00 596029,088 12,35 

30 635000,00 567092,875 10,69 

31 577000,94 594200,562 2,98 

32 509573,40 468759,318 8,01 

33 720000,00 778097,445 8,07 

34 789000,00 728691,039 7,64 

35 622000,00 596029,088 4,18 

36 861001,74 778097,445 9,63 

37 598500,00 596029,088 0,41 

38 640000,00 681173,139 6,43 
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39 775000,00 778097,445 0,40 

40 640001,58 712001,704 11,25 

41 900000,00 913267,984 1,47 

42 700795,00 684560,944 2,32 

43 700000,00 754736,119 7,82 

44 530000,00 585785,551 10,53 

45 939580,00 916326,016 2,47 

46 680384,00 684560,944 0,61 

47 440000,00 478023,768 8,64 

48 536000,00 585785,551 9,29 

49 534600,00 594200,562 11,15 

50 690000,00 738226,634 6,99 

51 650000,00 605638,642 6,82 

52 535000,00 594200,562 11,07 

53 630000,00 712282,819 13,06 

54 782249,53 753193,973 3,71 

55 852263,63 754736,119 11,44 

56 649430,00 585785,551 9,80 

57 871000,00 922499,328 5,91 

58 553057,75 585785,551 5,92 

59 523000,00 594200,562 13,61 

60 768400,00 684560,944 10,91 

61 763000,00 778097,445 1,98 

62 745000,00 738226,634 0,91 

63 640000,00 605638,642 5,37 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Quadro B.2 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Aldeota para o ano de 2015 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 750000,00 771352,518 2,85 

2 1910000,00 1865738,764 2,32 

3 916000,00 965049,799 5,35 

4 671000,00 615428,805 8,28 

5 650000,00 621898,327 4,32 

6 780000,00 772929,48 0,91 

7 630000,00 651064,393 3,34 

8 665600,00 608080,646 8,64 

9 700000,37 608080,646 13,13 

10 1700000,00 1860969,039 9,47 

11 764533,25 689576,148 9,80 

12 590000,00 625061,449 5,94 

13 616080,00 608080,646 1,30 

14 650000,00 689576,148 6,09 
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15 805000,00 965049,799 19,88 

16 903960,00 874288,962 3,28 

17 654000,00 671760,975 2,72 

18 636000,00 671760,975 5,62 

19 837000,00 874288,962 4,46 

20 690000,00 671760,975 2,64 

21 636174,00 608080,646 4,42 

22 862150,00 874288,962 1,41 

23 664300,00 689576,148 3,80 

24 776861,00 823453,152 6,00 

25 1040000,00 841814,77 19,06 

26 1350000,00 1100970,782 18,45 

27 768394,00 689576,148 10,26 

28 832000,00 803509,484 3,42 

29 1656000,00 1832417,065 10,65 

30 945810,00 874288,962 7,56 

31 761993,12 689576,148 9,50 

32 584941,00 624577,004 6,78 

33 735210,00 612950,828 16,63 

34 648842,00 624577,004 3,74 

35 660000,00 671760,975 1,78 

36 606000,00 671760,975 10,85 

37 1636003,32 1851368,832 13,16 

38 1114000,00 1100970,782 1,17 

39 671000,00 615428,805 8,28 

40 1970000,00 1865738,764 5,29 

41 619400,00 625061,449 0,91 

42 860398,00 965049,799 12,16 

43 660000,00 564491,011 14,47 

44 565000,00 608080,646 7,62 

45 1995816,00 1865738,764 6,52 

46 1260480,00 1100970,782 12,65 

47 817710,00 965049,799 18,02 

48 796950,00 965049,799 21,09 

49 969450,00 965049,799 0,45 

50 1879442,00 1865738,764 0,73 

51 636120,00 625061,449 1,74 

52 777544,00 689576,148 11,31 

53 702000,00 671760,975 4,31 

54 2018000,00 1865738,764 7,55 

55 1994803,39 1865738,764 6,47 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Quadro B.3 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Aldeota para o ano de 2016 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 1905728,00 1871515,773 1,80 

2 720001,32 767941,943 6,66 

3 654530,00 592902,81 9,42 

4 648580,00 710211,007 9,50 

5 1000320,00 1044237,021 4,39 

6 971762,08 977365,975 0,58 

7 392300,00 436715,108 11,32 

8 823992,00 760757,326 7,67 

9 600000,00 561012,561 6,50 

10 785000,00 797949,615 1,65 

11 708000,00 710211,007 0,31 

12 1905728,00 1871515,773 1,80 

13 550000,00 523813,544 4,76 

14 825000,00 746283,211 9,54 

15 879000,00 977365,975 11,19 

16 2094815,00 1947336,745 7,04 

17 470000,00 492151,331 4,71 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DOS VALORES SIMULADOS E DO ERRO RELATIVO 

PERCENTUAL PARA O BAIRRO COCÓ 

Quadro C.1 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Cocó para o ano de 2014 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 832000,00 829631,117 0,28 

2 940000,00 984986,195 4,79 

3 410000,87 395425,129 3,56 

4 1533300,00 1406272,972 8,28 

5 649000,00 664364,17 2,37 

6 1250080,00 1218842,495 2,50 

7 400000,00 396925,883 0,77 

8 1350000,00 1406272,972 4,17 

9 370000,00 395425,129 6,87 

10 360360,00 395425,129 9,73 

11 373000,77 395425,129 6,01 

12 1500000,00 1406272,972 6,25 

13 1625298,00 1406272,972 13,48 

14 944989,00 829631,117 12,21 

15 656500,00 664364,17 1,20 

16 356900,00 395425,129 10,79 

17 431000,00 396925,883 7,91 

18 423720,00 395425,129 6,68 

19 715860,00 664364,17 7,19 

20 400000,00 396925,883 0,77 

21 650000,00 664364,17 2,21 

22 373000,77 395425,129 6,01 

23 707401,73 664364,17 6,08 

24 365000,00 395425,129 8,34 

25 678500,00 664364,17 2,08 

26 650000,00 664364,17 2,21 

27 721000,00 664364,17 7,86 

28 602700,00 618724,212 2,66 

29 806000,00 827471,935 2,66 

30 705000,00 664364,17 5,76 

31 953000,00 984986,195 3,36 

32 412000,00 395425,129 4,02 

33 566480,00 664364,17 17,28 

34 840001,86 829631,117 1,23 

35 618000,00 664364,17 7,50 

36 416000,63 396925,883 4,59 

37 1053000,00 1025396,833 2,62 

38 632000,00 664364,17 5,12 



 

74 

39 404000,00 395425,129 2,12 

40 1717000,00 1596031,79 7,05 

41 796001,48 829631,117 4,22 

42 1520760,00 1406272,972 7,53 

43 376000,00 395425,129 5,17 

44 643001,69 664364,17 3,32 

45 589000,00 664364,17 12,80 

46 1425000,00 1406272,972 1,31 

47 414000,85 395425,129 4,49 

48 744001,20 664364,17 10,70 

49 637000,00 664364,17 4,30 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Quadro C.2 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Cocó para o ano de 2015 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 671398,00 699716,86 4,22 

2 535000,00 587350,261 9,79 

3 484088,00 442981,679 8,49 

4 644000,00 666042,86 3,42 

5 813400,00 697759,389 14,22 

6 396000,00 444417,12 12,23 

7 642600,00 680826,401 5,95 

8 1269193,36 1176590,379 7,30 

9 825823,02 884357,734 7,09 

10 626001,28 671174,372 7,22 

11 830000,00 882703,092 6,35 

12 930000,53 931684,111 0,18 

13 489433,00 444417,12 9,20 

14 730000,00 707043,401 3,14 

15 718000,00 685317,374 4,55 

16 1102270,00 1176590,379 6,74 

17 455000,00 442981,679 2,64 

18 694000,00 685317,374 1,25 

19 1149540,00 1120954,58 2,49 

20 641000,00 685317,374 6,91 

21 587356,00 587350,261 0,00 

22 470000,00 442981,679 5,75 

23 851001,45 882703,092 3,73 

24 404490,00 444417,12 9,87 

25 1300150,00 1426190,151 9,69 

26 515000,00 587350,261 14,05 

27 850000,00 697759,389 17,91 

28 924480,00 884357,734 4,34 
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29 679207,75 671174,372 1,18 

30 767000,00 685317,374 10,65 

31 649000,00 671174,372 3,42 

32 679001,37 685317,374 0,93 

33 880001,85 882703,092 0,31 

34 728000,00 824701,053 13,28 

35 678250,00 707043,401 4,25 

36 678340,00 671174,372 1,06 

37 918292,00 882703,092 3,88 

38 2563270,00 2634812,458 2,79 

39 880000,00 884357,734 0,50 

40 674310,00 707043,401 4,85 

41 970610,00 884357,734 8,89 

42 711921,00 671174,372 5,72 

43 436800,00 442981,679 1,42 

44 576897,76 587350,261 1,81 

45 625000,00 587350,261 6,02 

46 718395,55 699716,86 2,60 

47 730000,00 699716,86 4,15 

48 653001,48 685317,374 4,95 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Quadro C.3 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Cocó para o ano de 2016 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 561750,00 568696,984 1,24 

2 855737,00 692318,784 19,10 

3 674100,00 638141,403 5,33 

4 787000,00 679832,801 13,62 

5 588500,00 568696,984 3,36 

6 426465,00 425358,824 0,26 

7 418950,00 425358,824 1,53 

8 570000,66 568696,984 0,23 

9 1612000,00 1658488,615 2,88 

10 561750,00 568696,984 1,24 

11 1714160,00 1890161,63 10,27 

12 561750,00 568696,984 1,24 

13 1628000,00 1645888,816 1,10 

14 570000,66 568696,984 0,23 

15 638400,00 568696,984 10,92 

16 935000,00 835657,905 10,62 

17 797432,00 834245,541 4,62 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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APÊNDICE D – APRESENTAÇÃO DOS VALORES SIMULADOS E DO ERRO RELATIVO 

PERCENTUAL PARA O BAIRRO MESSEJANA 

Quadro D.1 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Messejana para o ano de 2014 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 147240,00 150506,97 2,22 

2 158000,40 141275,634 10,59 

3 138414,56 141275,634 2,07 

4 147475,00 147780,399 0,21 

5 217800,00 222373,414 2,10 

6 165000,35 164104,018 0,54 

7 261000,00 281467,342 7,84 

8 196720,00 196274,357 0,23 

9 220000,00 235088,341 6,86 

10 253170,00 273877,631 8,18 

11 143500,00 141275,634 1,55 

12 241591,30 266860,9 10,46 

13 290000,00 273329,311 5,75 

14 253800,00 256886,528 1,22 

15 141141,30 137026,055 2,92 

16 137342,00 130575,279 4,93 

17 120357,60 129201,971 7,35 

18 215670,00 212720,849 1,37 

19 137342,00 130575,279 4,93 

20 195700,00 184753,899 5,59 

21 287000,00 266853,023 7,02 

22 191000,00 196274,357 2,76 

23 264000,00 266283,371 0,86 

24 122452,31 130575,279 6,63 

25 127500,00 130575,279 2,41 

26 140000,00 141275,634 0,91 

27 283080,24 281467,342 0,57 

28 249856,75 288768,44 15,57 

29 137030,41 141275,634 3,10 

30 230000,00 285604,06 24,18 

31 176500,00 164104,018 7,02 

32 263000,00 256886,528 2,32 

33 263000,00 256886,528 2,32 

34 140500,00 129201,971 8,04 

35 135775,11 130575,279 3,83 

36 267240,00 266283,371 0,36 

37 139798,70 141275,634 1,06 

38 278000,00 273329,311 1,68 
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39 141000,00 141275,634 0,20 

40 124000,21 130575,279 5,30 

41 180000,00 202223,722 12,35 

42 155430,00 144766,723 6,86 

43 253000,00 251216,213 0,71 

44 144950,00 141275,634 2,53 

45 133000,00 141275,634 6,22 

46 139798,00 137026,055 1,98 

47 280000,00 281467,342 0,52 

48 250000,00 204655,038 18,14 

49 290315,25 273329,311 5,85 

50 127000,00 130575,279 2,82 

51 146400,00 141275,634 3,50 

52 255000,00 281467,342 10,38 

53 261000,00 278106,92 6,55 

54 153000,00 147780,399 3,41 

55 191000,00 196274,357 2,76 

56 225700,00 223644,66 0,91 

57 183605,00 176051,605 4,11 

58 270000,00 277469,945 2,77 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Quadro D.2 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Messejana para o ano de 2015 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 264000,00 289197,146 9,54 

2 152000,00 143804,3 5,39 

3 281946,00 212723,339 24,55 

4 276000,00 262593,713 4,86 

5 178825,31 178260,099 0,32 

6 292440,49 268249,865 8,27 

7 215109,00 215472,273 0,17 

8 135012,00 143804,3 6,51 

9 225105,00 235663,052 4,69 

10 262200,00 262593,713 0,15 

11 160000,48 162814,371 1,76 

12 199941,27 201151,237 0,61 

13 297055,12 268249,865 9,70 

14 134773,00 143666,834 6,60 

15 189981,00 201151,237 5,88 

16 160000,48 162814,371 1,76 

17 224000,00 221902,501 0,94 

18 224000,00 221902,501 0,94 

19 158570,00 167464,002 5,61 
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20 251000,00 260628,173 3,84 

21 269775,00 262593,713 2,66 

22 200000,00 201685,98 0,84 

23 152109,00 154370,963 1,49 

24 225000,00 242556,6 7,80 

25 151800,00 151557,031 0,16 

26 264330,00 250688,569 5,16 

27 200000,00 201493,015 0,75 

28 134855,00 141990,751 5,29 

29 296201,88 268249,865 9,44 

30 249900,00 234964,572 5,98 

31 216000,02 216515,881 0,24 

32 229607,00 235663,052 2,64 

33 262200,00 262593,713 0,15 

34 161000,00 162814,371 1,13 

35 177000,00 172805,704 2,37 

36 178133,11 178620,472 0,27 

37 387000,00 351345,24 9,21 

38 200000,80 214702,081 7,35 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Quadro D.3 – Apresentação dos valores simulados e do erro relativo 

percentual, das transações do bairro Messejana para o ano de 2016 

  Valor do Imóvel (R$) Valor Simulado (R$) %Erro 

1 332000,00 291803,235 12,11 

2 310000,00 289817,553 6,51 

3 319300,00 289817,553 9,23 

4 155000,00 153951,175 0,68 

5 165000,85 163971,722 0,62 

6 258164,00 277992,751 7,68 

7 255000,82 249087,366 2,32 

8 206000,00 207487,239 0,72 

9 254000,00 249087,366 1,93 

10 279823,00 294007,922 5,07 

11 180000,00 187515,013 4,18 

12 226240,00 229959,56 1,64 

13 208080,00 229959,56 10,51 

14 265000,62 249087,366 6,00 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 


