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O cadastro é um dos principais recursos para a gestão e administração do território, seus problemas e justa 
cobrança de impostos, daí a importância de mantê-lo estruturado e atualizado. Atualmente, as discussões estão 
direcionadas para a implementação de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) com caráter multidisciplinar com 
informações econômicas, físicas, fiscais, jurídicas, ambientais e sociais para cada parcela, não possuindo apenas um 
caráter tributário. A portaria n.º 511, publicada pelo Ministério das Cidades em 08 de Dezembro de 2009, visa orientar a 
criação, implementação e atualização deste novo modelo pelos municípios brasileiros, definindo parcela cadastral como 
a menor unidade de cadastro com regime jurídico único. Sendo os bens imóveis e o seu valor parte integrante deste 
sistema e de elevada importância para os cidadãos, pode-se compreender sua importância para a população e empresas 
públicas e privadas, quer para a cobrança de impostos e decisões judiciais, dentre outras. A inexistência de um valor 
oficial provoca atrasos em várias ações onde há necessidade de cadastrar os imóveis e proceder à sua avaliação, já que o 
valor cadastral não atende a estas e outras aplicações, devendo-se recorrer ao processo avaliatório individualizado, 
consultando uma base de dados representativa do mercado. Neste sentido, vários países recorrem à estruturação de 
observatórios de valores, que funcionam como um portal alimentado por instituições e empresas produtoras e usuárias 
destas informações, para acompanhar variações do mercado imobiliário e propiciar avaliações precisas e transparentes 
aos interessados, seja para fins comerciais ou fiscais. No Brasil, ainda não existem iniciativas neste sentido, justificando 
a realização desta pesquisa, cujo objetivo é elaborar uma proposta de modelagem de observatório de valores 
imobiliários urbano, baseada na identificação das necessidades dos usuários de empresas públicas, privadas e cidadãos. 
Segundo Fernández (2011, p.91-97) o fluxo de trabalho deve conter as seguintes etapas: coleta de dados – obtendo 
informações de diversas fontes reconhecidas, armazenando-se os dados com as datas de pesquisa para obter 
informações atuais e históricas, compará-los com os cadastrados permitindo análise de divergências; seleção de amostra 
representativa – nesta fase devem ser eliminados valores extremos (outliers); na modelagem a utilização de modelos de 
regressão linear ou logarítmica, ou, redes neurais como as de Kohnen ou árvores de decisão; posteriormente, há a 
extração do conhecimento – validação do modelo através da análise de parâmetros aceitáveis; em seguida há a difusão e 
uso da informação. Para a realização da pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica voltada para o estudo da 
utilização do valor imobiliário em outros países e o estudo da implantação de observatórios de valores. Em seguida, 
foram coletados os dados para a identificação das necessidades dos usuários do valor imobiliário (fonte, métodos 
utilizados na obtenção do valor, acesso aos dados, etc...) através da aplicação de um questionário em bancos, 
imobiliárias e setores da prefeitura, para identificação da(s) possível(eis) utilização(ões) desses dados. Para o banco de 
dados, foram definidas as características a serem coletadas e a área de estudo. A coleta de dados de valores imobiliários 
foi realizada a partir de publicações em jornais, internet e consultas a imobiliárias e ao banco de dados da Prefeitura da 
Cidade do Recife. Para a análise dos dados será feita uma estatística dos diversos usos do valor baseada nas respostas de 
um questionário, identificando-se o percentual para uso do valor de mercado, que servisão de subsídio para a elaboração 
de uma proposta de implantação do observatório de valores para a cidade do Recife. A proposta será baseada em 
experiências internacionais, abordando questões como gestão, fluxo de atividades e conteúdo das informações a serem 
disponibilizadas. Neste trabalho, serão apresentados a identificação das necessidades dos usuários e dos métodos 
utilizados para o cálculo do valor e a estruturação de um banco de dados do mercado imobiliário que possa auxiliar nos 
aspectos de celeridade e precisão das avaliações dos imóveis referentes à área de estudo. 
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