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RESUMO
Este trabalho apresenta uma plataforma web (https://konstit.com.br) capaz de
automatizar cálculos avaliatórios e padronizar a elaboração de laudos de avaliação de
imóveis urbanos. Normatizada pela NBR 14653-2, a avaliação de imóveis urbanos
pressupõe: vistoria do imóvel, pesquisa de mercado, cálculos avaliatórios e elaboração
do laudo. Alguns procedimentos avaliatórios são aceitos pela Norma Técnica, dentre
eles o tratamento por fatores. Trata-se de uma metodologia que busca a avaliação de
determinado imóvel através de um procedimento de homogeneização de múltiplos
critérios mediante uma pesquisa de mercado. Para tal, é necessária a seleção de um
conjunto solução –– factível perante a norma –– de cinco imóveis. Foram empregados
métodos, como PROMETHEE II e k-means, capazes de atuar no problema
combinatório de forma a apresentar soluções válidas ao avaliador. Além de automatizar
os cálculos avaliatórios, a plataforma oferece templates que padronizam a pesquisa de
mercado e o preenchimento do laudo, bem como aponta erros/dados faltantes em
operações de extração, transformação e carga. Finalmente, o laudo preenchido pode
ser exportado em um modelo de planilha requerido por instituições financeiras que
demandam laudos para operações como crédito imobiliário, seguro, entre outras. A
validação ocorreu através de planilhas de dados utilizadas por profissionais da área e
instituições financeiras renomadas. O tempo despendido em cálculos pode ser reduzido
a tempo de máquina (milissegundos) e a qualidade do laudo aumentada frente à
padronização de processos.
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