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Resumo 
 

A avaliação de imóveis é realizada devido a necessidade que pessoas, empresas e 
instituições financeiras têm em definir para o imóvel um valor que seja o mais próximo 
possível do valor de mercado. Estas avaliações de imóveis servem de valor de referência de 
mercado, entre o que o proprietário deseja receber e o preço que as pessoas estão dispostas a 
pagar. Este artigo apresenta um estudo sobre a aplicação de um método de Auxílio 
Multicritério à Decisão, o Método TODIM, empregado para realizar a avaliação de alguns 
imóveis residenciais que estão disponíveis para serem alugados. 
 
Palavras-chave: Método TODIM, Auxílio Multicritério à Decisão, Avaliação de Imóveis. 
 

Abstract 
 

The evaluation of properties has been made due to the necessity that people, 
companies and financial institutions have to define for the property a value that is the closest 
to the market value. 
These evaluations of properties can be used as a reference market value, between what the 
owner wants to receive and the price that people are disposed to pay. This article presents a 
study about the application of a Multicriteria Decision Aid Method, TODIM method, used to 
do the evaluation of some residential properties that are available to be rented. 
 
Keywords: TODIM method, Multicriteria Decision Aid, Properties evaluation. 
  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A cidade de Volta Redonda está situada ao sul do estado do Rio de Janeiro. Tem 
aproximadamente 256.000 habitantes e possui atualmente um grande número de imóveis, 
tanto residenciais como comerciais, alugados ou à disposição para aluguel. Este artigo aborda 
a utilização de um método de Auxílio Multicritério à Decisão para facilitar a avaliação de 
imóveis residenciais que estão disponíveis para alugar. Na maioria das vezes os critérios 
empregados para fazer a avaliação das alternativas são conflitantes. Por exemplo, o que seria 
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mais valorizado; uma casa pequena num bairro muito bom ou uma grande residência, com 
piscina e área de lazer, num bairro distante?  
 O método TODIM (Gomes e Lima, 1992) de Auxílio Multicritério à Decisão é capaz 
de ordenar as alternativas de acordo com as preferências dos decisores. Para isso, incorpora 
em sua formulação a Teoria da Perspectiva (Kahneman e Tversky, 1979) que considera a 
aversão e a propensão ao risco durante a o processo decisório. 
 Neste estudo, o Método TODIM (Gomes e Lima, 1992) foi empregado para ordenar 
alguns imóveis, que foram selecionados dentre os disponíveis para alugar, na cidade de Volta 
Redonda. Após esta ordenação, acredita-se que haverá maior facilidade para definir os valores 
de aluguel, uma vez que sejam inseridos no conjunto de alternativas, alguns imóveis 
anteriormente avaliados, isto é, com seus preços de aluguel já definidos. 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 

O Auxílio Multicritério à Decisão é uma área da Pesquisa Operacional empregada para 
realizar seleção, classificação ou ordenação de alternativas de solução em um processo 
decisório, que permite, além de considerar critérios quantitativos de avaliação dessas 
alternativas, considerar também, critérios qualitativos. Desta forma, sob estas considerações, 
defronta-se com uma gama enorme de problemas de decisão. Assim, diversos métodos foram 
propostos, como os métodos da família Electre: Electre I (Roy, 1968), Electre IS ( Roy e 
Skalka, 1984), Electre II(Roy e Bertier, 1973), Electre III ( Roy, 1978), Electre IV (Roy e 
Hugonnard, 1982); os métodos da família Promethee: Promethee I, II e III (Brans et al., 
1984); MACBETH (Bana e Costa e Vansnick, 1997); Método UTA (Jacquet-Lagrèze e 
Siskos, 1982) e Método UTA-Modificado (Rangel,  2002); AHP (Saaty, 1990),  entre outros. 
Cada um apresenta as suas características e seus axiomas para resolver um problema de 
decisão. Neste estudo, que tem como objetivo a ordenação de alternativas, isto é, resolver 
problemas do tipo Pγ (Roy e Bouyssou, 1991), empregou-se o Método TODIM (Tomada de 
Decisão Interativa Multicritério) desenvolvido por Gomes e Lima em 1992. Esse método tem 
a vantagem de modelar os padrões de preferência dos decisores em presença de risco. Para 
tanto, baseia-se na Teoria da Perspectiva apresentada por Kahneman e Tversky em 1979. 
 
2.1  A TEORIA DA PERSPECTIVA 
 
 Esta teoria foi desenvolvida a partir das pesquisas de dois psicólogos, Kahneman e 
Tversky. O objetivo destas pesquisas foi avaliar o comportamento humano durante a tomada 
de decisões em situações de risco.  
 Estes psicólogos observaram que, nas situações que envolvem ganhos, há a tendência 
do ser humano em ser mais conservador em relação ao risco, ou seja, as pessoas preferem 
optar por um ganho menor, porém seguro, a correr um risco para obter um ganho maior. Por 
outro lado, em situações que envolvem perdas, as pessoas mostram-se mais propensas ao 
risco, isto é, elas preferem correr o risco de ter perdas maiores (caso exista a possibilidade de 
não perderem nada) a aceitar uma perda menor, porém segura. 
 A Teoria da Perspectiva utiliza a função de valor para explicar a aversão e a propensão 
ao risco. Esta função tem a forma de “S”, representada na figura 1. Acima do eixo horizontal, 
considerado como referência desta análise, tem-se uma curva côncava representando os 
ganhos, e abaixo do eixo horizontal, tem-se uma curva convexa representando as perdas. A 
parte côncava reflete aversão ao risco face aos ganhos, e a parte convexa é relacionada à 
propensão ao risco quando se trata de perdas. 
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Figura 1 – Função de Valor Utilizada no Método Todim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 O MÉTODO TODIM 
 
 Gomes e Lima (1992) elaboraram uma forma de associar os fundamentos empregados 
pela Teoria da Perspectiva ao ambiente que caracteriza o Apoio Multicritério à Decisão. 
Considere-se um conjunto de n alternativas a serem ordenadas na presença de m critérios 
quantitativos ou qualitativos, e admite-se que um destes critérios pode ser considerado como o 
de referência. Após a definição destes elementos, pede-se a especialistas que estimem, para 
cada um dos critérios qualitativos c, a contribuição de cada alternativa i para o objetivo 
associado ao critério. Este método requer que os valores das avaliações, dos critérios em 
relação as alternativas, sejam numéricos e que sejam normalizados, portanto os critérios 
qualitativos avaliados numa escala verbal são transformados numa escala cardinal. As 
avaliações dos critérios quantitativos são obtidos através dos desempenhos das alternativas em 
relação aos critérios, como por exemplo, nível de ruído em decibéis, potência de um motor em 
HP, nota de um aluno em uma disciplina. 
 Após a avaliação das alternativas em relação a todos os critérios, obtém-se a matriz de 
avaliação, onde os valores são todos numéricos. Faz-se então, a normalização dos mesmos, 
empregando-se, por exemplo, para determinado critério, a divisão do valor de uma alternativa 
pela soma de todas as alternativas. Essa normalização é feita para cada critério, obtendo-se 
assim, uma matriz onde todos os valores estão entre zero e um, denominada matriz de 
desejabilidades parciais W = [wic], conforme a tabela 1. 

 
Tabela 1 – Matriz de desejabilidades Parciais 

 
Critérios Alternativa

s 1 2 ... j ... m 
1 w11 w12 ... w1j ... w1m
2 w21 w22 ... w2j ... w2m
... ... ... ... ... ... ... 
I wi1 wi2 ... wij ... wim
... ... ... ... ... ... ... 
n wn1 Wn2 ... wnj ... wnm

 
Após a atribuição dos pesos dos critérios, empregando a valoração direta, deve-se 

calcular as matrizes de dominância parciais e a matriz de dominância final. Os pesos dos 
critérios devem ser normalizados através da divisão do peso de cada critério pelo somatório 
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dos pesos de todos os critérios. Desta maneira identifica-se o critério de referência, que é o de 
maior peso. 

Definido o critério de referência, lêem-se as taxas de substituição (trade-off) desse 
critério em relação aos da matriz de comparações por pares de critérios. Assim, arc representa 
a taxa de substituição do critério em análise c em relação ao critério de referência r. 

A medida de dominância de cada alternativa i sobre cada alternativa j, incorporada a 
Teoria da Perspectiva, é dada pela seguinte expressão matemática (1) : 
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se  wic – wjc >0           (1a) 
 
 
se wic – wjc = 0           (1b) 
 
 
se wic – wjc < 0           (1c) 

 
e, desta forma:  

),( jiδ  representa a medida de dominância da alternativa i sobre a alternativa j; 
m é o número de critérios; 
c é um critério qualquer, para c = 1, ..., m; 
arc é a taxa de substituição do critério c pelo critério r; 
wic e wjc são, respectivamente, os pesos das alternativas i e j em relação ao critério c; 
θ  é o fator de atenuação das perdas. 
 

 O fator  representa a parcela de contribuição do critério c à função ),( jicΦ ),( jiδ , 
quando se compara a alternativa i com a alternativa j. Caso o valor de wic – wjc seja positivo, 
representará um ganho para a função ),( jiδ  e, portanto, será usada a expressão de 

correspondente, isto é, a equação (1a). Caso w),( jicΦ ic – wjc  seja nulo, será atribuído o valor 
nulo para  (1b), e se w),( jicΦ ic – wjc for negativo, ),( jicΦ  será representado pela equação 
(1c). 
 Depois de calculadas as diversas matrizes de dominância parciais, uma para cada 
critério, obtém-se a matriz de dominância final, ),( jiδ , pela soma dos elementos das diversas 
matrizes. 
 A matriz de dominância final é então normalizada, usando-se a expressão (2), para 
obter o valor global de cada alternativa. Deve-se interpretar cada número calculado como a 
medida da desejabilidade ou utilidade global, ou simplesmente, como o valor de uma 
alternativa específica. A ordenação das alternativas origina-se da ordenação de seus 
respectivos valores. 
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Portanto, o Método Todim determina, a partir das preferências expressas por um 
decisor ou um grupo de decisores, uma ação ao priorizar todas as alternativas. Mudando-se tal 
conjunto de preferências, pode-se conseguir um novo resultado. 
 
3. ESTUDO DE CASO 

 
Para realizar a avaliação de imóveis é necessário saber quais critérios devem ser 

considerados e qual a importância de cada um desses critérios para fazer esta análise. Para 
tanto foi elaborado uma pesquisa junto a diversas imobiliárias da cidade de Volta Redonda e 
foram feitas entrevistas com especialistas deste ramo. 

Existem diversos métodos empregados para fazer a avaliação de um imóvel para aluguel. 
Dentre estes métodos, os dois mais empregados no mercado imobiliário são: 

- Método Comparativo:   São verificados imóveis semelhantes em localidades próximas à 
do imóvel em questão e a partir daí, comparativamente, é definido o valor de mercado para o 
aluguel. Este método é o mais praticado no ramo imobiliário e normalmente é o que apresenta 
o valor mais próximo do valor de mercado. 

- Método do Valor Venal: Define o valor do aluguel como sendo uma porcentagem do 
valor venal do imóvel. É simples de se aplicar, mas dependendo da oferta e procura na região 
em questão, não retorna valores competitivos e praticáveis no mercado. 
 
3.1 – DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS 
 
 A partir dos pontos de vistas obtidos nas entrevistas com profissionais do ramo 
imobiliário, identificou-se os critérios mais relevantes para esta análise, descritos a seguir: 
 
C1 – Localização: 
É o  mais importante critério de avaliação dos imóveis para aluguel. É um critério qualitativo 
que busca definir se o imóvel está ou não em uma localização bem valorizada. Para avaliar o 
desempenho das alternativas em relação a este critério, definiu-se a seguinte escala 
apresentada na Tabela 2. Desta forma, um imóvel com “boa localização”, nesta avaliação, 
recebe uma pontuação igual a 4. 

 
Tabela 2 – Escala para o critério C1 

 
Localização Pontuação associada 

Periferia 1 
Periferia / Média localização 2 

Média localização 3 
Boa localização 4 

Excelente localização 5 
 
C2 - Área de Construção: 
Critério quantitativo que retrata o tamanho absoluto da construção do imóvel. Neste estudo, a 
unidade de medida utilizada foi o metro quadrado (m2). 
 
C3 - Qualidade da Construção: 
Critério qualitativo que determina o padrão de acabamento do imóvel. Foram definidos três 
níveis de acabamento e suas respectivas pontuações, que são apresentados na Tabela 3. 
Considerando uma residência que tenha sido construída com material de qualidade e com um      
“alto padrão de acabamento”, este imóvel receberia a pontuação igual a 3, valor máximo para 
este critério de avaliação. 
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Tabela 3 – Escala para o critério C3 
 

Qualidade da Construção Pontuação associada 
Baixo padrão de 

acabamento 
1 

Médio padrão de 
acabamento 

2 

Alto padrão de 
acabamento 

3 

 
C4 - Estado de Conservação: 
Critério qualitativo utilizado para avaliar o estado geral do imóvel. Este critério considera se 
houve ou não reforma do imóvel, e também suas condições de moradia. A Tabela 4, a seguir, 
apresenta a pontuação associada ao estado de conservação do imóvel. Por exemplo, um 
apartamento em condições de moradia, necessitando de pequenos reparos, ou seja, com 
“médio estado de conservação”, recebe a pontuação igual a 2. 
Este critério não está diretamente relacionado ao critério C3, pois o estado de conservação 
independe do padrão de acabamento do imóvel. Um imóvel pode ter um alto padrão de 
acabamento, com material de grande qualidade, mas estar precisando de reformas, devido à 
sua idade. 
 

 
Tabela 4 – Escala para o critério C4 

 
Estado de Conservação Pontuação associada 

Ruim 1 
Médio 2 
Bom 3 

Ótimo 4 
 
C5 - Número de Vagas na Garagem: 
Critério quantitativo e muito valorizado por pessoas que necessitam alugar um imóvel e 
possuem um ou mais veículos. 
 
C6 - Número de Cômodos: 
Critério quantitativo que considera para a valoração a quantidade dos seguintes cômodos 
existentes no imóvel: salas, quartos e copa/cozinha. 
Observa-se que este critério pode estar relacionado com o critério C2, que retrata a área de 
construção, mas é interessante avaliar o imóvel também pelo número de cômodos, pois podem 
estar em questão dois imóveis com o mesmo tamanho total, mas um deles pode ter cômodos 
grandes demais e pouco úteis, e o outro, cômodos menores, possibilitando melhor utilização. 
 
3.2 – PESOS DOS CRITÉRIOS 
 

De acordo com a importância dos critérios empregados nesta pesquisa para avaliar os 
imóveis, seus respectivos pesos foram definidos pelos decisores através da valoração direta, e 
posteriormente normalizados, conforme a Tabela 7: 
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Tabela 7 – Atribuição de pesos para os critérios 
 

Critério Descrição Peso atribuído Peso Normalizado
C1 Localização 5 0,294 
C2 Área Construída 3 0,176 
C3 Qualidade da Construção 2 0,117 
C4 Estado de Conservação 4 0,235 
C5 Número de Vagas na Garagem 1 0,058 
C6 Número de Cômodos 2 0,117 

 
 
3.3 –  AS ALTERNATIVAS DO PROCESSO DE DECISÃO 
 
 Neste estudo de caso foram avaliados dez imóveis localizados em diferentes bairros da 
cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Os imóveis e suas respectivas 
localidades não foram identificados, por julgar-se desnecessária a sua exposição. Apenas 
definiram-se as características dos imóveis e estes foram designados por A1, A2, A3, ...,  A10.  
São eles: 
 
 A1 – Casa em localização média, com 290 m2 de área construída, alto padrão de 

acabamento, bom estado de conservação, 1 vaga na garagem, 6 cômodos, piscina, 
churrasqueira e outros atrativos. 

 
 A2 – Casa em boa localização, com 180 m2 de área construída, médio padrão de 

acabamento, estado de conservação médio, 1 vaga na garagem, 4 cômodos, quintal e 
terraço. 

 
 A3 – Casa em localização média, com 347 m2 de área construída, baixo padrão de 

acabamento, estado de conservação médio, 2 vagas na garagem, 5 cômodos, quintal 
amplo. 

 
 A4 – Casa em localização média, com 124 m2 de área construída, médio padrão de 

acabamento, bom estado de conservação, 2 vaga na garagem, 5 cômodos, pomar com 
árvores frutíferas, piscina e churrasqueira. 

 
 A5 – Casa em excelente localização, com 360 m2 de área construída, alto padrão de 

acabamento, ótimo estado de conservação, 4 vagas na garagem, 9 cômodos, quintal e 
guaritas de segurança nas ruas do bairro. 

 
 A6 – Casa localizada entre a periferia e o centro da cidade (periferia/média localização), 

com 89 m2 de área construída, médio padrão de acabamento, bom estado de conservação, 
1 vagas na garagem, 5 cômodos, quintal. 

 
 A7 – Apartamento localizado na periferia, com 85 m2 de área construída, baixo padrão de 

acabamento, estado de conservação ruim, 1 vagas na garagem, 4 cômodos, portaria com 
segurança. 

 
 A8 – Apartamento em excelente localização, com 80 m2 de área construída, médio padrão 

de acabamento, bom estado de conservação, 1 vagas na garagem, 6 cômodos, portaria com 
segurança. 
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 A9 – Apartamento localizado entre a periferia e o centro da cidade (periferia/média 
localização), com 121 m2 de área construída, médio padrão de acabamento, bom estado de 
conservação, sem garagem, 6 cômodos. 

 
 A10 – Casa localizada entre a periferia e o centro da cidade (periferia/média localização), 

com 120 m2 de área construída, baixo padrão de acabamento, bom estado de conservação, 
1 vagas na garagem, 5 cômodos, quintal amplo. 

 
 
3.4 – IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO TODIM 
  
 Após a definição das alternativas e dos critérios, obtém-se  a matriz de desempenho 
das alternativas, Tabela 8, onde verifica-se a avaliação de cada alternativa em relação a cada 
um dos critérios: 

Tabela 8 – Desempenho das Alternativas 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
A1 3 290 3 3 1 6 
A2 4 180 2 2 1 4 
A3 3 347 1 2 2 5 
A4 3 124 2 3 2 5 
A5 5 360 3 4 4 9 
A6 2 89 2 3 1 5 
A7 1 85 1 1 1 4 
A8 5 80 2 3 1 6 
A9 2 121 2 3 0 6 
A10 2 120 1 3 1 5 

 
 Para a implementação do método, é necessário que estes desempenhos sejam 
normalizados. A matriz de desempenho normalizada é chamada matriz de desejabilidades 
parciais, apresentada na Tabela 9 abaixo. 
 

Tabela 9 –Matriz de Desejabilidades Parciais 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
A1 0,1000 0,1615 0,1579 0,1111 0,0714 0,1091 
A2 0,1333 0,1002 0,1053 0,0741 0,0714 0,0727 
A3 0,1000 0,1932 0,0526 0,0741 0,1429 0,0909 
A4 0,1000 0,0690 0,1053 0,1111 0,1429 0,0909 
A5 0,1667 0,2004 0,1579 0,1481 0,2857 0,1636 
A6 0,0667 0,0496 0,1053 0,1111 0,0714 0,0909 
A7 0,0333 0,0473 0,0526 0,0370 0,0714 0,0727 
A8 0,1667 0,0445 0,1053 0,1111 0,0714 0,1091 
A9 0,0667 0,0674 0,1053 0,1111 0,0000 0,1091 
A10 0,0667 0,0668 0,0526 0,1111 0,0714 0,0909 

 
 Após a implementação da formulação matemática do Método TODIM (Gomes e 
Lima, 1992) obtém-se o valor global e o valor normalizado para cada alternativa, que são 
utilizados para a ordenação final, conforme a Tabela 10: 
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Tabela 10 –Valores Finais e Ordenação 

 
Alternativa Valor Global Valor 

Normalizado 
Ordenação 

A1 -4,5934 0,6792 2 
A2 -13,4529 0,4097 6 
A3 -10,9585 0,4856 5 
A4 -7,6048 0,5876 3 
A5 5,9527 1,0000 1 
A6 -13,7261 0,4014 7 
A7 -26,9210 0, 0000 10 
A8 -8,9759 0,5459 4 
A9 -18,8132 0,2466 9 
A10 -16,6641 0,3120 8 

 
 
3.5 – DEFINIÇÃO DE VALORES APROXIMADOS DE ALUGUEL 
 
 Dentre os imóveis avaliados, alguns foram inseridos como referência, apenas para 
auxiliar a análise, pois já são conhecidos os seus valores de aluguel. Estes imóveis são 
apresentados na Tabela 11: 
 

Tabela 11 – Valores pré-definidos para aluguel 
 

Imóvel Valor mensal do Aluguel 
A3 R$ 450,00 
A4 R$ 650,00 
A5 R$ 1.500,00 
A9 R$ 280,00 
A10 R$ 350,00 

 
 Desta forma, inserindo estes imóveis com valores conhecidos, pode-se estabelecer 
uma faixa de valores para os outros imóveis em análise. Por exemplo, neste estudo, verifica-se 
que A8 está, na ordenação final pelo Método Todim, em 4º lugar.  A3 está em 5º lugar, tendo 
como valor de aluguel a quantia de R$ 450, 00 e A4 está em 3º lugar, devendo ser alugado por 
R$ 650,00. Pode-se então dizer que A8 deve ser alugado por um valor entre R$ 450,00 e R$ 
650,00.  
 Estes intervalos de valores são definidos para cada alternativa em análise, servindo de 
referência para obter valores de referência para o aluguel. Desta forma, torna-se menos 
complexo o processo de decisão. A Tabela 11 sugere os intervalos apropriados, para os 
imóveis com os valores de aluguel não definidos: 
 

Tabela 11 – Valores Sugeridos para Aluguel das Alternativas em Análise 
 

Imóvel Ordenação Valor de Aluguel 
A1 2 Entre R$ 650,00 e R$ 1.500,00 
A2 6 Entre R$ R$ 350,00 e R$ 450,00 
A6 7 Entre R$ R$ 350,00 e R$ 450,00 
A7 10 Abaixo de R$ 280,00 
A8 4 Entre R$ 450,00 e R$ 650,00 
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4 - CONCLUSÃO 
 

A análise das alternativas utilizando o método TODIM conduziu a uma ordenação que 
se mostrou satisfatória e concorda com as expectativas dos especialistas. Através de sua 
formulação torna-se mais fácil resolver os conflitos existentes entre os critérios, pois às vezes 
para se conseguir um bom desempenho em um determinado critério de análise, deve-se abrir 
mão do desempenho de outro.  

No caso de avaliação de imóveis, este método é capaz de auxiliar os profissionais do 
ramo imobiliário a avaliar mais claramente as alternativas em relação aos critérios definidos 
pelos especialistas. 

Neste estudo foi possível identificar que, comparando dois imóveis, por exemplo, A7 e 
A8, verifica-se que A8, imóvel  menor, mas numa localização melhor ficou em  4º lugar, 
enquanto A7, que é maior, mas está na periferia, ficou em  10º lugar.  

Assim, este é um método matemático que busca refletir em seus resultados as 
preferências dos agentes de decisão que conhecem, segundo diferentes pontos de vista, as 
múltiplas dimensões do problema analisado. 
 Devido às características e os resultados do método, considera-se que a utilização 
deste auxilia eficazmente a avaliação de imóveis. 
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