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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é “Demonstrar que o Administrador possui prerrogativa técnica e 

profissional para realizar atividade de avaliação de empreendimentos”.  No levantamento 

bibliográfico, ressalta-se que não foi encontrada uma base teórica sedimentada acerca do 

assunto na literatura, embora sejam encontrados outros questionamentos às normas da ABNT, 

inclusive da parte dos corretores de imóveis questionando restrições de atuação. O método 

utilizado tem caráter exploratório, com uma abordagem qualitativa, utilizando-se de 

procedimentos técnicos como pesquisa pessoal e pesquisa documental. A pesquisa se 

desenvolveu através da comparação entre os conteúdos que se relacionam a NBR, abordados 

ao longo do curso de Administração, e a quantidade abordada dos mesmos conteúdos nos cursos 

de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Para determinar como os requisitos 

estabelecidos pela NBR se relacionam às disciplinas dos cursos de graduação foram realizadas 

entrevistas com 6 especialistas, e através dessas os requisitos da norma foram divididos em 5 

áreas temáticas: 1) Contabilidade 2) Finanças 3) Marketing 4) Produção 5) Estatística. Foram 

pesquisados os projetos pedagógicos nas Universidades Federais que oferecem tais cursos, 

entre os meses de novembro de 2015 e maio de 2016, totalizando 19 universidades, estendendo-

se aos polos de tais universidades, totalizando 59 cursos, sendo possível análise de 58 desses 

cursos. Os resultados da entrevista indicam uma convergência dos especialistas no sentido que 

os administradores estão aptos a realizar a avaliação de empreendimentos. Comparando os 

planos pedagógicos dos diferentes cursos, verificou-se que o curso de Administração de 

Empresas fornece disciplinas que abordam todas as áreas de conhecimento dos requisitos da 

norma, superando os cursos de Engenharia, que de acordo com a já citada norma estão aptos a 

realizar a Avaliação de Empreendimentos. O curso de Engenharia Civil, por exemplo, não 

oferta disciplinas que apresentem aos estudantes conteúdos relacionados a duas das cinco áreas 

que compõem a norma (Marketing e Contabilidade). Assim conclui-se que embora a norma não 

autorize que os profissionais formados em Administração, exerçam a avaliação de 

empreendimentos, o curso oferece aos seus egressos grande volume de conteúdo relacionado 

aos conteúdos da norma, e em volume maior que aqueles aptos a realiza-las, assim, em relação 

aos conteúdos ministrados durante a graduação os administradores têm acesso a conteúdos que 

os tornam plenamente capacitados a realizar a avaliação. 

Palavras-chaves: Avaliação de empreendimento; NBR 14.653; Regulamentação profissional; 

Administração de Empresas; Engenharia; 
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1. INTRODUÇÃO

A Regulamentação de profissões ocorre quando a sociedade, por intermédio do Estado, 

confere a determinados grupos profissionais a exclusividade da prática em determinadas 

atividades e delega às corporações a autoridade para se auto regulamentar (GUIMARÃES; 

REGO, 2005). As regulamentações representam o conjunto de diretrizes, padrões ou 

procedimentos, instituídos pelo governo, pelas comunidades e grupos sociais para regular o 

comportamento dos agentes nas múltiplas atividades econômicas e sociais (GIRARD; 

FERNANDES JR.; CARVALHO, 2000, p 1). 

Segundo a Lei Federal n. º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em seu Art. 7º, as atividades 

de vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos são atividades exclusivas de engenheiros (em 

suas diversas formações), arquitetos, geólogos, geógrafos e meteorologistas. Tomando como 

base a Lei Federal n. º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, o Conselho Federal de Engenharia e 

Arquitetura (CONFEA), emitiu a resolução n. º 345, de 27 de julho de 1990, que em seu Art. 

3º, define que avaliações ou perícias quando efetivados por pessoas físicas ou jurídicas não 

registradas nos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura (CREA) serão nulas. Ao 

incumbir-se de padronizar os conceitos e métodos de avaliações de imóveis urbanos, no ano de 

1977, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) baseou-se na resolução do 

CONFEA, nº 218, de 29 de junho de 1973, para redigir a Norma Brasileira NBR 14.653-1 

(ABNT, 2001, p. 3). A partir do ano de 2002, o escopo da norma foi ampliado, abrangendo 

além da avaliação de imóveis urbanos, a avaliação de empreendimentos, com a criação da NBR 

14.653, parte 4. 

A NBR 14.653-4 não especifica os critérios, técnicos ou acadêmicos, que tornam os 

engenheiros aptos para realização da avaliação de empreendimentos, porém, a partir dos itens 

a serem analisados pelo profissional ao realizar este tipo de avaliação, verifica-se que as áreas 

de conhecimento aplicadas a esta atividade não são exclusivas dos profissionais ‘habilitados’ 

pela norma. Ao contrário, são tratadas em outros cursos de graduação e, entre estes, neste 

trabalho, destacam-se os profissionais graduados em Administração. 

As competências necessárias para realização da atividade de avaliação são contempladas 

na Resolução CNE/CES 4/2005, emitida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio 

da Câmara de Educação Superior (CES), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de graduação em Administração, bacharelado, e dá outras providências (DOU, 2005), na 

qual, entre os campos interligados de formação do administrador, em seu ART. 5°, inciso II, é 

definida que parte do conteúdo de formação profissional a ser contemplado nos cursos de 
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Administração de Empresas deverão ser: “relacionados com as áreas específicas, envolvendo 

teorias da administração e das organizações e a administração de recursos humanos, mercado 

e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de 

informações, planejamento estratégico e serviços”. 

Podem-se, então, destacar pelo menos dois aspectos relacionados à situação gerada pela 

Lei Federal n. º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conjuntamente com a resolução n. º 345 do 

CONFEA e a norma da ABNT NBR 14.653-4, que ‘habilitam’ apenas um grupo de 

profissionais [engenheiros (em suas diversas formações), arquitetos, geólogos, geógrafos e 

meteorologistas] a realizar avaliações. O primeiro de ordem técnica: os profissionais egressos 

do curso de Administração de Empresas têm em sua formação um conteúdo programático que 

contempla as áreas de conhecimento que, de acordo com a própria norma, são necessários para 

realizar uma avaliação. O segundo, de ordem profissional: a avaliação de empreendimentos é 

parte da atividade de administração, uma das prerrogativas do Administrador. Considerando o 

próprio significado do termo ‘Avaliação de empreendimento’ verifica-se que ‘avaliação’ pode 

ser tratada como “Ato de avaliar. Apreciação, cômputo, estimação. Determinação do justo preço 

de qualquer coisa alienável. Valor de bens, determinado por avaliadores” e que 

‘empreendimento’ pode ser tratado como “Ato de empreender; empresa; cometimento” 

(AURÉLIO, 2016; MICHAELIS, 2016), ações intrínsecas à administração de empresas. 

De acordo com a NBR 14.653-1 (2002), a avaliação de bens representa a análise técnica 

para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, além de determinar 

indicadores de viabilidade, finalidade, situação e data. Enquanto um empreendimento 

representa um conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou 

exploração econômica (ABNT, 2002).  

A proposição é consistente, pois ao considerar a formação do administrador, identifica e 

relata que o conteúdo de sua formação, conforme resolução n°4, de 13 de julho de 2005, em 

seu Art. 5°, inciso II, do Conselho Nacional de Educação (CNE, 2005), é mais que suficiente 

para que seja habilitado a exercer as atividades de avaliação. Tem respaldo legal, pois 

demonstra que o conselho de classe de outra categoria profissional – CONFEA – por meio de 

sua resolução n. º 345 (CONFEA, 1990) em conjunto com a norma técnica – NBR 14.653-4 

(ABNT, 2002) estão privando o Administrador de exercer atividades para a qual tem previsão 

legal, conforme o Art. 2° alínea “a” da Lei Federal nº 4.769 (BRASIL, 1965). Enquanto que 

pelo ponto de vista da atuação profissional, limita seu pleno exercício junto a diversas 

instituições (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, Furnas, Fundos 
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de Previdência Privada e Agências Financiadoras) conforme relatado no Manual de 

Fiscalização de Engenharia e Avaliações do CREA-PR (CREA, 2013). 

Diante das condições expostas aqui, a questão a ser respondida nesse trabalho é: O 

conhecimento ministrado ao longo da graduação ao administrador em comparação com o 

conhecimento proporcionado ao engenheiro, lhe fornece base para realizar a avaliação de 

empreendimentos atendendo aos requisitos e critérios da NBR 14.653-4? 

Esse trabalho é importante porque verifica a capacidade do administrador de realizar a 

avaliação de empreendimentos, uma vez que comprovada a capacidade esta abrirá novos 

campos de atuação para o administrador.  

Também será demonstrado se a forma como a norma foi redigida, provendo privação de 

atuação aos associados do CREA, resulta em prejuízo a profissionais com conhecimento técnico 

e acadêmico para realizar tal atividade profissional, uma vez que o estudo demonstre que o 

administrador, ao longo de sua formação obtém conhecimentos referentes a conteúdos que lhes 

permitem realizar as atividades descritas na norma, é justa a prerrogativa de apenas os 

associados do CREA poderem exercer tal função? 

Quando se demonstra a competência dos administradores na avaliação de 

empreendimentos será corroborado que não existe razão plausível para que estes sejam 

excluídos, por exemplo de concursos e concorrências públicas na área de análise de 

empreendimentos onde constem nos pré-requisitos a NBR 14.653, parte 4, uma vez que sua 

formação lhe prepara para exercer tal atividade. 

Também se busca verificar se a norma da NBR 14.653 cria uma reserva de mercado que 

protege categorias profissionais especificas, em detrimento de critérios técnicos que avaliam 

quais profissionais estão aptos a realização da atividade. 

O objetivo geral deste trabalho é “Demonstrar que o Administrador possui prerrogativa 

técnica e profissional para realizar atividade de avaliação de empreendimentos”.  

1. Relatar o surgimento das leis, regulamentações e normas que regulam o exercício da 

atividade de avaliação de empreendimentos; 

2. Identificar a competência necessária para que um profissional possa realizar a 

avaliação de empreendimento; 

3. Confrontar o conteúdo dos programas de curso de Administração de Empresas, 

Engenharia Civil e de Produção, com os requisitos da NBR 14.653-4. 



13 

2. FORMAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS 

COM CURSO SUPERIOR 

As leis federais, juntamente com as resoluções dos Conselhos Federais e Regionais, 

determinam e regulam as áreas de atuação e as atividades que podem ser realizadas pelos 

profissionais registrados nos conselhos. Nesta seção serão apresentados e discutidos os aspectos 

principais da formação e atuação do Engenheiro (Civil e de Produção) e do Administrador. 

2.1 Formação superior 

A educação superior caracteriza-se como um dos níveis da educação formal brasileira, 

ministrada em Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas, regulamentadas pela 

Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996). De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96), os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de 

elaborar sua proposta pedagógica (BRASIL, 1996) materializado por meio do Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), documento público que tem por finalidade apresentar os cursos da 

Universidade para a comunidade acadêmica. Deve ser elaborado de forma participativa e incluir 

representantes de todos os segmentos envolvidos com o curso (UFOP, 2014). 

 

O projeto político-pedagógico é mais do que uma formalidade instituída: é uma 

reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a produção 

e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o professor e a prática pedagógica 

que se realiza na universidade (VEIGA, 2004, p. 25). 

 

Veiga (2004), afirma ainda que pelo menos sete elementos básicos devem estar apontados 

no plano pedagógico: As finalidades da escola; a estrutura organizacional; o currículo; o tempo 

escolar; o processo de decisão; as relações de trabalho e a avaliação. Assim, “o projeto 

pedagógico objetiva a orientação e condução das ações escolares ao longo do tempo, além de 

expressar a prática pedagógica dos cursos, direcionando à transformadora gestão e às 

atividades educacionais” (TCHEOU, 2002, p. 68). 

A organização curricular mostra o conjunto de componentes curriculares oferecidos pelo 

curso bem como o das demais atividades acadêmicas necessárias para a formação do 

profissional desejado (UFOP, 2014), seguindo tal linha de pensamento, Tcheou (2002, p. 78) 

afirma que “o currículo é um conjunto de disciplinas, organizadas em uma sequência lógica 

de conteúdos, que busca atender as necessidades e as expectativas da sociedade em relação ao 

indivíduo formado por ela”.  

A apresentação do conteúdo das disciplinas deve ser feita de forma objetiva e concisa e é 

realizada por meio da ementa, que, consiste numa breve apresentação do conteúdo a ser 



14 

ministrado (UFOP, 2014). Já a grade curricular é a “soma das partes”, enquanto que a matriz 

curricular constituiu-se na “articulação das antigas disciplinas em componentes curriculares, 

áreas ou módulos, em torno de eixos [...]. Com isso, a matriz curricular, na perspectiva da 

sinergia, é maior do que a soma das partes” (ANASTASIOU, 2007, p. 56). A matriz deve ter 

coerência com os objetivos do curso e o perfil do egresso, contendo os componentes 

curriculares previstos em pareceres e resolução das diretrizes curriculares do respectivo curso 

(UFOP, 2014). 

O currículo é a forma por meio da qual o aluno tem acesso ao conhecimento, não pode 

ter seu significado exclusivamente em algo estático, e sim, por meio das formas em que se 

realiza e torna-se uma forma particular de entrar em contato com a cultura (SACRISTÁN, 2000, 

p. 36). Peleias (2006, p. 137) ressaltou que, “os currículos permitem obter o elemento norteador 

para o processo de ensino e aprendizagem, contemplando as necessidades básicas para a 

formação profissional do graduando” enquanto que “os critérios para selecionar os 

componentes do currículo são: buscar os elementos básicos para iniciar os estudantes no 

conhecimento e acesso aos modos e formas de conhecimento e experiência humana” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 55). 

2.2 Formação e regulamentação da profissão e atividades do Engenheiro 

2.2.1 Formação profissional do Engenheiro 

O ensino de engenharia no Brasil teve seu início com Dom Pedro II, rei de Portugal na 

época, por meio da Carta Régia de 15 de janeiro de 1699, com a criação da primeira aula de 

Fortificação, para formação de engenheiros militares, ministrada por Gregório Henriques 

(ALMEIDA et al 2008, p. 30).  

Atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia são definidas 

na Resolução do Conselho Nacional de Educação CES 11, de 11 de março de 2002. De acordo 

com a resolução o perfil do egresso enseja:  

 

o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 

absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa 

na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em 

atendimento às demandas da sociedade. 

 

No Art. 4º da CES 11, de 11/03/2002, constam as competências que o engenheiro deverá 

possuir ao fim de sua formação. Tais competências podem ser consultadas no Anexo III. 

 

. 
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É instituído que no projeto pedagógico dos cursos devem conter, claramente, como o 

conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o desenvolvimento 

das competências e habilidades esperadas. Ênfase deve ser dada à necessidade de reduzir o 

tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos estudantes 

(RESOLUÇÃO CES 11, 2002) dispondo:  

 

§ 1º Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se constituir em atividade 

obrigatória como requisito para a graduação.  

§ 2º Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como trabalhos 

de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em 

equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas 

juniores e outras atividades empreendedoras. 

 

Prosseguindo no Art.6º, da CES 11, de 11/03/2002, é destinado a apresentação dos 

conteúdos que devem ser fornecidos nos cursos de graduação de engenharia, no Anexo I deste 

trabalho pode-se verificar quais são estas áreas de conhecimentos que são desenvolvidas no 

curso de engenharia civil e produção.  

 

2.2.2 Regulamentação da atividade profissional do Engenheiro 

A Lei Federal, nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo. Os artigos que compõem esta lei caracterizam 

a profissão, o título profissional, as atividades profissionais, atribuições profissionais, as 

responsabilidades e os órgãos Federais e Regionais que regulam a profissão. 

Importante destacar que, o Art. 7º, da Lei Federal, nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

cita as atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro 

agrônomo, que consistem em: a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades 

estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada; b) planejamento ou projeto, em 

geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais 

e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; c) estudos, projetos, análises, 

avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; d) ensino, pesquisas, 

experimentação e ensaios; e) fiscalização de obras e serviços técnicos; f) direção de obras e 

serviços técnicos; g) execução de obras e serviços técnicos; h) produção técnica especializada, 

industrial ou agropecuária. 

Para efeito de fiscalização e com intuito de discriminar atividades de diferentes 

modalidades, o CONFEA, elaborou a resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 com as 

atividades dos profissionais registrados no Conselho. Na mesma resolução, estas mesmas 
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atividades são apresentadas como atribuições e atividades pertencentes ao Engenheiro Civil no 

Art. 7º e do Engenheiro de Produção, em seu Art. 13: 1 - Supervisão, coordenação e orientação 

técnica; 2 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 3 - Estudo de viabilidade técnico-

econômica; 4 - Assistência, assessoria e consultoria; 5 - Direção de obra e serviço técnico; 6 - 

Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 7 - Desempenho de cargo e 

função técnica; 8 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 

extensão; 9 - Elaboração de orçamento; 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

11 - Execução de obra e serviço técnico; 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 13 - 

Produção técnica e especializada; 14 - Condução de trabalho técnico; 15 - Condução de equipe 

de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 16 - Execução de instalação, 

montagem e reparo; 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 18 - Execução 

de desenho técnico. 

Com o propósito de designar profissionais qualificados, para o exercício de atividades de 

Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, o CONFEA elaborou a resolução nº 345, 

de 27 de julho de 1990, pois segundo o próprio Conselho, considera-se que a avaliação e perícia 

de bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações 

industriais, obras, serviços, bens e direitos, é matéria essencialmente técnica, portanto exige-se 

qualificação específica. 

O Art. 1º, da resolução nº 345, de 27 de julho de 1990, define os conceitos de vistoria, 

arbitramento, avaliação, perícia e laudo. Essas definições foram conceituadas da seguinte 

forma: 

 

a) VISTORIA é a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e 

descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que 

o motivaram. 

b) ARBITRAMENTO é a atividade que envolve a tomada de decisão ou posição entre 

alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos. 

c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação técnica do valor 

qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento. 

d) PERÍCIA é a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram 

determinado evento ou da asserção de direitos. 

e) LAUDO é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e 

dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, fundamentadamente. 

 

O Art. 2º, da resolução nº 345, de 27 de julho de 1990, reafirma que tais atividades são 

privativas dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Geólogos, dos 

Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a 

bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, 
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obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, 

para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões. 

Assim sendo, quaisquer avaliações, perícias e outros procedimentos citados no Art.2º, 

quando realizados por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs, serão nulas, essa 

informação é prescrita no Art. 3º da resolução nº 345, de 27 de julho de 1990. 

2.3 Formação e regulamentação da profissão e atividades do Administrador 

2.3.1 Formação profissional do Administrador 

Datam de 1902, os primeiros cursos tratando do estudo da administração no Brasil, 

ministrados por duas instituições particulares: a Escola Álvares Penteado, no Rio de Janeiro, e 

a Academia de Comércio, em São Paulo (NICOLINI, 2003, p. 13). O autor, afirma ainda que 

“o ensino de Administração, inicialmente confundido com o de Economia, foi regulamentado 

pela primeira vez em 1931 (NICOLINI, 2003, p. 13) 

Atualmente, a regulamentação vigente provém das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Administração, baseados na Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005 

do CNE. O conteúdo desta resolução consta no anexo II do presente trabalho. 

De acordo com o Art. 3º da Resolução nº4 da CES, de 13/07/2005 o perfil do formando 

deve ensejar: 

Capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do 

processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento 

qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações 

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

administrador. 

 

No Art. 4º da Resolução nº 4, da CES, de 13/07/2005, são citadas as competências e 

habilidades que o administrador deve possuir, tais competências constam no anexo III. 

Em seu Art. 5º da Resolução nº 4, da CES, de 13/07/2005, trata os conteúdos a serem 

ministrados aos discentes. Tais conteúdos podem ser encontrados no anexo IV do presente 

trabalho. 

 

2.3.2 Regulamentação da atividade profissional do Administrador 

A Lei Federal, nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, regula o exercício da profissão do 

Técnico em Administração, enquanto que o Conselho Federal de Administração (CFA), em 

referência a Lei nº 4.769, no site http://www.cfa.org.br/institucional/legislacao/regulamento, 

disponibiliza também um documento que regula a profissão do Técnico em Administração. 

http://www.cfa.org.br/institucional/legislacao/regulamento


18 

Entretanto, o CFA determina o título dos bacharéis do curso de Administração, pela 

nomenclatura ‘Administradores’. 

Em razão do conflito da nomenclatura, os autores deste trabalho fizeram uma consulta ao 

CFA acerca do uso de nomenclaturas diferentes para o mesmo profissional egresso do curso de 

Administração. Em resposta ao questionamento realizado via o E-mail nº 320/2016/CFA/CFP, 

em referência ao protocolo CFA nº 1.160/2016, o funcionário do CFA declarou que a 

denominação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Técnicos de Administração 

foi alterada de acordo com a Lei nº 7.321, de 13 de junho de 1985, para Conselho Federal e 

Conselhos Regionais de Administração. Assim, a denominação de “Técnicos em 

Administração” foi alterada para “Administrador”. Ainda segundo o E-mail nº 

320/2016/CFA/CFP, essa mudança era uma reinvindicação antiga da categoria, pois o 

entendimento da denominação de “Técnico em Administração” exprimia a conotação de 

profissão de nível médio, portanto, os Administradores consideravam que essa denominação 

descredibilizava o profissional de nível superior. 

A Lei nº 4.769, de 09/09/1965, fixa as seguintes atividades a serem exercidas por 

administradores, como profissional liberal ou não: 

 

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 

chefia intermediária, direção superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação 

e controle dos trabalhos nos campos da administração, como administração e seleção 

de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, 

administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, 

administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que 

esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos; 

 

Na Tabela 1, são apresentados os campos de atuação e as atividades nas diversas áreas 

nas quais o administrador está apto a exercer sua profissão. Essas informações foram obtidas 

no site do Conselho Federal de Administração, e é uma descrição mais detalhada das atividades 

que os bacharéis em administração estão aptos a realizarem. 



19 

Tabela 1: Campos de atuação e atividades do administrador 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do site do CFA, 2016. 

  

Campos de 

Atuação 
Atividades 

Administração e 

Seleção de Pessoal 

/ Recursos 

Humanos 

Cargos e salários, controle de pessoal, desenvolvimento de pessoal, interpretação de 

performances, locação de mão de obra; 

Organização e 

Métodos/Análise 

de Sistemas 

Administração de Empresas, análise de formulários, métodos, processos, sistemas, 

assessoria administrativa e empresarial, assistência administrativa, auditoria 

administrativa, consultoria administrativa, gerência administrativa e de projetos, 

implantação de planos, implantação de serviços, implantação de sistemas, organização 

administrativa e de empresa, organização e implantação de custos; 

Orçamento 
Controle de custos, controle e custo orçamentário, elaboração de orçamento empresarial, 

implantação de sistemas, projeções, provisões e previsões. 

Administração 

Material/Logística 

Administração de estoque, assessoria de compras, estoques, materiais, controle de 

materiais, estudo de materiais, logística, orçamento e procura de materiais, 

planejamento de compras e sistemas de suprimento. 

Administração 

Financeira 

Análise financeira, apuração do E.V.A. (Economic Value Added), assessoria 

financeira, consultoria técnica financeira, diagnóstico financeiro, orientação financeira, 

pareceres de viabilidade financeira, projeções financeiras, projetos financeiros, 

administração de bens e valores, administração de capitais, controladoria, controle de 

custos, levantamento de aplicações de recursos, arbitragens, controle de bens 

patrimoniais, projeto de estudo e preparo para financiamento. 

Administração 

Mercadológica 

/Marketing 

Administração de vendas, canais de distribuição, consultoria promocional, 

coordenação de promoções, estudos de mercado, informações comerciais, marketing, 

pesquisa de mercado, pesquisa de desenvolvimento de produto, planejamento de 

vendas, promoções, técnica comercial e técnica de varejo. 

Administração da 

Produção 

Controle de produção, pesquisa de produção, planejamento de produção e 

planejamento e análise de custo 
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3. NORMAS TÉCNICAS 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT), é a entidade que compete 

coordenar, orientar, supervisionar e editar as Normas Brasileiras (INMETRO, 1992). Segundo 

a ABNT (2016a), normas técnicas são documentos estabelecidos por meio do consenso de um 

grupo de especialistas, aprovados por um organismo conhecido. Esses documentos são 

caracterizados por regras, diretrizes e requisitos mínimos para atividades, processos ou 

resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de padronização. As normas asseguram as 

características desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade, 

eficiência, intercambiabilidade, bem como respeito ambiental (ABNT, 2016c). 

A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e 

dá outras providências, instituiu prática abusiva a inserção no mercado de consumo de 

quaisquer produtos ou serviços que não estejam de acordo com as normas, conforme relatado 

no Manual de Fiscalização de Engenharia e Avaliações do CREA-PR (CREA, 2013). Portanto, 

realizar serviços que não estejam em concordância com as normas vigentes, subentende-se que 

além de lesar o consumidor estará infringindo as leis vigentes. 

Existem outras entidades que elaboram normas e padrões internacionais, dentre essas a 

International Organization for Standardization (ISO), uma organização internacional 

independente, não governamental (ISO, 2016). A ISO define a norma técnica como um 

documento que fornece requisitos, especificações, diretrizes, dentre outras características, com 

intuito de assegurar que materiais, produtos, processos e serviços são adequados para seus fins 

propostos (ISO, 2016) enquanto que a American Society for Testing and Materials (ASTM), 

um órgão internacional que desenvolve e publica normas técnicas para uma gama de produtos, 

materiais, sistemas e serviços, define uma norma técnica sendo um documento desenvolvido 

através de princípios e consenso, composto por padrões, desenvolvidos com a participação das 

partes interessadas (ASTM, 2016). 

O processo de formulação e aplicação de regras para problemas é reconhecido como 

normalização. É realizado com a cooperação das partes interessadas, com o objetivo de 

estabelecer soluções, para assuntos de caráter repetitivo (ABNT, 2016b; ISO, 2016). Está 

presente em diversas áreas de conhecimento, nas produções técnico-científicas, relatórios, 

análises, produtos e na execução de serviços, como uma forma de dar maior credibilidade, dado 

que a utilização de padrões, testados e aprovados, geram segurança, qualidade e confiabilidade 

(ABNT, 2016a; ISO, 2016). 
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3.1 NBR 14.653 

As primeiras normas técnicas de avaliações no Brasil tinham como objetivo a 

padronização das avaliações de imóveis, sendo que a elaboração dessas normas era uma 

incumbência das entidades públicas e institutos ligados a engenharia de avaliações (NBR 

14.653-1, 2001, p. 3). Na Tabela 2 é apresentada a cronologia do desenvolvimento das normas 

de avaliações no Brasil. 

 

Tabela 2: Cronologia das normas de avaliações de bens 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da NBR 14.653-1, 2001. 

 

Atualmente, a norma vigente NBR 14.653-1 de avaliação de bens é subdivida, conforme 

demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Subdivisão da NBR 14.653-1 

Nomenclatura Parte Avaliação de bens (discriminação) 

NBR 14.653-1 1 Procedimentos Gerais 

NBR 14.653-2 2 Imóveis Urbanos 

NBR 14.653-3 3 Imóveis Rurais 

NBR 14.653-4 4 Empreendimentos 

NBR 14.653-5 5 Máquinas, Equipamentos, Instalações e Bens Industriais em Geral 

NBR 14.653-6 6 Recursos Naturais e Ambientais 

NBR 14.653-7 7 Patrimônio Histórico 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da NBR 14.653-1, 2001. 

 

Na NBR 14.653-1 (2001) são apresentados conceitos, métodos e procedimentos gerais 

dos serviços de avaliações de bens. De acordo com a própria norma, para realizar a avaliação 

de quaisquer bens citados na Tabela 3, é necessário o conhecimento dos procedimentos gerais, 

conceitos e referências normativas, nela apresentada. Alguns dos conceitos apresentados na 

NBR 14.653-1 utilizados nas demais partes da NBR 14.653 são apresentados na Tabela 4. 

 

 

 

 Década Acontecimento Histórico 

1950 Primeiras normas de avaliação de imóveis 

1950 Primeiro anteprojeto de normas ABNT 

1960 Estudos realizados por comissões de profissionais dedicados a perícias e avaliações judiciais 

1970 Criação da primeira norma de avaliação de imóveis urbanos, a NBR 5676 em 1977. 

1970 
A ABNT produziu outras normas para avaliações, com as seguintes tipologias: Imóveis Rurais; 

Unidades Padronizadas; Máquinas, Equipamentos e Complexos Industriais; Glebas Urbanizáveis 

1980 NBR 5676, de avaliação de imóveis, é registrada no INMETRO. 
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Tabela 4: Conceitos Apresentados na NBR 14.653-1 utilizados na NBR 14.653-4 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da NBR 14.653-1, 2001.  

 

A NBR 14.653-1, apoia-se em referencias normativas, sendo que estas são citadas no item 

2. Neste item ainda é descrito que, “As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, 

ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para esta parte da NBR 14.653”, sendo 

que prescrição, é conceituada como uma “ordem expressa” (MICHAELIS, 2016, AURÉLIO, 

2016). 

Portanto, para realizar a avaliação de bens, segundo a NBR 14.653 parte 1 e 4, devem ser 

consultadas suas referências normativas, sendo que para a NBR 14.653-1 (2001), as referências 

citadas no item 2 são: o Decreto Federal nº 81.621, de 03 de Maio de 1978, que aprova  a Tabela 

Geral de Unidades de Medida, a Resolução nº 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA, que 

fixa as atribuições profissionais do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo nas diversas 

modalidades e a Resolução nº 345, de 27 de Julho de 1990, do CONFEA, que dispõe quanto ao 

exercício por profissional de nível superior das atividades de Engenharia. 

3.2 NBR 14.653-4: Avaliação de Bens Parte 4: Empreendimentos 

A primeira norma da ABNT, que tratou especificamente da avaliação de 

empreendimentos, foi elaborada em 2002, registrada como NBR 14.653-4, tornando-se vigente 

a partir de 30 de janeiro de 2003, passando assim, a detalhar os procedimentos gerais abordados 

na NBR 14.653-1, nos aspectos que tangem à avaliação de bens: empreendimentos (NBR 

14.653-4, 2002, p. 1). 

Segundo Rocha (1994), empreendimentos são considerados aqueles que tem capacidade 

de gerar receitas, por meio de locação ou por exploração que se obtenha receitas, como em caso 

de Shopping Centers e dos Hotéis. Quando refere-se à uma análise de empreendimentos, trata-

se do âmbito financeiro e econômico (ROCHA, 1993, p. 5). 

Termo Definição 

Avaliação de bens 

Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para identificar o valor de um 

bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade 

de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data. 

Engenheiro 

avaliador 

Profissional de nível superior, com habilitação legal e capacitação técnico-científica para 

realizar avaliações, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Empreendimento 

Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração 

econômica. Pode ser: imobiliário (loteamento, prédios comerciais/residenciais etc.), de 

base imobiliária (hotel, shopping center, parques temáticos etc.), industrial ou rural. 

Laudo de 

avaliações 

Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em conformidade com esta 

parte da NBR 14653, para avaliar o bem. 
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Segundo a NBR 14.653-4 (2002), os empreendimentos devem ser classificados 

obrigatoriamente de duas formas: conforme o estágio e conforme a sua base. A classificação 

conforme seu estágio é subdividida em: a) Concepção ou anteprojeto; b) Projeto; c) Implantação 

ou execução; d) Pré-operação; e) Operação; f) Paralisado ou embargado; g) Desativado; h) 

Desmonte. Já sua classificação por base, é subdivida conforme apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Classificação de empreendimentos por base 

Classificação Exemplos 

Empreendimento 

de base imobiliária 

Hotel, motel, resort, apart-hotel, shopping center, outlet e centros de compras 

assemelhados, parque temático, clube, posto de combustíveis, teatro, cinema, casa de 

diversão, depósito (por exemplo: armazém, silo fixo, reservatório), hospital, clínica, 

casa de repouso, cemitério, supermercado, estádio, arena e estabelecimento de ensino. 

Empreendimento 

de base industrial 
Transformação e de construção civil. 

Empreendimento 

de base mineral 
Extração e beneficiamento. 

Empreendimento 

de base rural 

Agroindústria, exploração animal, exploração vegetal (extração ou cultivo) e exploração 

mista. 

Empreendimento 

de base comercial 

e serviços 

Transmissão de dados e teleinformática. 

Empreendimento 

com base em 

concessões de 

serviços públicos 

Água potável (produção e distribuição), esgoto, coleta e tratamento de resíduos sólidos, 

energia elétrica (geração, transmissão e distribuição), telecomunicação, radiodifusão e 

televisão, gás (distribuição), rodovia, ferrovia, hidrovia, terminais de transporte: 

rodoviário, hidroviário e marítimo, aeroviário, ferroviário, intermodal e transporte 

coletivo. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da NBR 14.653-4, 2002. 

 

Para efetuar a avaliação de um empreendimento, segundo a NBR 14.653-4 (2002), o 

profissional deverá realizar atividades que envolvem a solicitação de documentos, realização 

de vistorias, coleta de dados, escolha da metodologia e o tratamento de dados. Na Tabela 6 são 

descritos os requisitos a serem analisados, como também, suas subdivisões e suas descrições. 
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Tabela 6: Requisitos a serem analisados para avaliação de um empreendimento 

Requisito Subdivisão Descrição 

Identificação 

do valor e 

indicadores 

de 

viabilidade 

Análise operacional 

do empreendimento 

Capacidade instalada, condição de manutenção e renovação, 

viabilidade de crescimento, indicadores de produção, produtividade e 

eficiência. 

Análise das séries 

históricas do 

empreendimento 

Evolução da configuração física do empreendimento e do seu 

desempenho operacional, econômico e financeiro ao longo do 

tempo. Identificação de tendências, sazonalidades, volatilidades e 

componentes cíclicos ou atípicos, com ênfase no comportamento dos 

custos fixos e variáveis. 

Identificação 

do valor e 

indicadores 

de 

viabilidade 

Análise setorial e 

diagnóstico de 

mercado 

Pesquisas, diagnósticos e informações setoriais disponíveis. Deve 

levar em conta fatores de mercado qualitativos ou quantitativos que 

possam ter impacto sobre o desempenho do empreendimento. 

Taxa de desconto 
Taxa de desconto é uma composição da taxa livre de risco e um 

prêmio de risco. 

Modelagem Escolha do modelo de fluxo de caixa 

Estimativa de 

horizonte 
Características setoriais e o estágio tecnológico. 

Cenários Assumir hipóteses variáveis de pessimistas a otimistas. 

Análise de 

sensibilidade 
Tem o propósito de identificar as variáveis de maior elasticidade 

Análise de risco 

Tem como propósito quantificar o risco do empreendimento em 

função das variáveis-chave e seus efeitos sobre o resultado esperado. 

Técnica de Monte Carlo 

Identificação 

do custo 

Método da 

quantificação do 

custo 

Apropriação por custos unitários, de reedição ou de substituição, ou 

por orçamento detalhado. 

Depreciação física 

Por meio de forma analítica ou por aplicação do coeficiente de 

depreciação que leve em conta seu estado de operação ou 

conservação. 

Método comparativo 

direto do custo 

A utilização do método comparativo direto para a avaliação de 

custos deve considerar uma amostra composta por bens semelhantes. 

Identificação 

do resultado 

Valor de mercado Elaborado de acordo com o item 7.7.1 da NBR 14.653-1 (2001) 

Preço de liquidação 

forçada 

Será o maior apurado entre o valor econômico e o de desmonte, 

ambos na condição de liquidação forçada. 

Indicadores de 

viabilidade 

Taxas internas de retorno, valor presente líquido, custo anual, 

períodos de recuperação (payback) e índices de lucratividade (por 

exemplo: retorno sobre ativos - ROA, retorno sobre investimentos – 

ROI, valor econômico adicionado – EVA, valor de mercado 

adicionado (Market value added) – MVA e o Retorno sobre o 

patrimônio líquido – ROE). 

Fundo de comércio e 

Good-will 

A identificação deverá considerar a previsibilidade de rendas 

líquidas a serem auferidas pelo empreendimento 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da NBR 14.653-4, 2002. 

 

A NBR 14.653-1 é citada no texto da NBR 14.653-4, como componente de suas 

referências normativas, portanto, para realizar a avaliação de empreendimento se faz necessário 

a utilização da parte 1 da NBR 14.653. Dessa maneira, todas prescrições da NBR 14.653-1, 

devem ser seguidas na parte 4 dessa norma. 
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4. METODO DE PESQUISA 

Pesquisa pode ser tratada como um procedimento metódico e racional, composto por 

diversas etapas, iniciando-se a partir da formulação de um problema, com o objetivo de 

apresentar respostas para a pergunta formulada (GIL, 2002, p.17). As principais etapas deste 

trabalho são apresentadas na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Etapas do Método de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

4.1 Classificação da pesquisa 

Este trabalho é de caráter exploratório, com o emprego de uma abordagem qualitativa, 

utilizando como procedimentos técnicos a entrevista pessoal e a pesquisa documental. A análise 

documental, segundo Gil (2002), é baseada no uso de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico. Para Bardin (1977, p. 46), “a análise documental permite passar de um 

documento primário (bruto), para um documento secundário (representação do primeiro)”. 

 “A pesquisa exploratória visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador 

acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses 

que possam ser pesquisadas por estudos posteriores” (GIL, 1999, p. 43). Segundo Piovesan e 

Temporini (1995), baseia-se nos seguintes princípios: 1) A aprendizagem melhor se realiza 
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quando parte do conhecido; 2) O dever de buscar sempre ampliar o conhecimento e 3) As 

respostas racionais esperadas devem vir de perguntas também formuladas de forma racional. 

Para Dantas e Cavalcante (2006) em uma pesquisa indutiva, o pesquisador desenvolve 

conceitos, ideias e entendimento a partir de padrões encontrados nos dados. Neste tipo de 

abordagem, “há o estudo de um objeto, buscando interpretá-lo em termos do seu significado. 

A análise considera mais a subjetividade do pesquisador. O objetivo é considerar a totalidade, 

e não dados ou aspectos isolados” (ALYRIO, 2009, p.108). 

4.2 Plano de amostragem 

Foram empregadas duas técnicas para definição da amostra: amostragem por julgamento 

e amostragem por conveniência. Para seleção dos entrevistados, foi utilizada a amostragem por 

conveniência, que ocorre quando o pesquisador seleciona elementos de uma população mais 

acessível, geralmente empregada para obter informações de maneira rápida e barata 

(OLIVEIRA, 2001, p. 5). Assim, foram selecionados 6 (seis) especialistas dos cursos 

envolvidos nesta pesquisa, para realização das entrevistas.  

Para a seleção das Universidades e cursos foi aplicada a técnica de amostragem por 

julgamento ou intencional. Realizada de acordo com o julgamento do pesquisador, é um método 

que pode ser utilizado para a escolha de uma localidade “representativa” de um país, podendo 

ser útil quando é necessário incluir uma pequena quantidade de amostras (MAROTTI et al, 

2008, p. 4). Para Mattar (1994), um bom julgamento pode levar às amostras que sejam 

satisfatórias para a necessidade da pesquisa, desde que, os critérios de julgamento na escolha 

forem corretos, dessa maneira, uma amostra intencional deverá trazer melhores resultados do 

que a conveniência. 

Embora o CONFEA, por meio do Art. 7º da Lei Federal n. º 5.194 (BRASIL, 1966) 

permita que todos os profissionais registrados no CREA, possam realizar avaliações, na 

realização deste trabalho foram selecionados dois cursos dentre os que pertencem ao CREA: 

Engenharia Civil e Engenharia de Produção. O primeiro foi selecionado por ser a engenharia 

não militar mais antiga (DE OLIVEIRA, 2005, p. 1) e ser tratado como uma das primeiras 

profissões e ramos de estudos em Engenharia (SARAIVA; AMORIM, 2011, p. 7). Já o 

segundo, foi selecionado por ser o curso de engenharia que mais se aproxima de atividades 

relacionadas à gestão (gerência ou administração) (DE OLIVEIRA 2005; CUNHA 2002). 

4.3 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada junto a fontes primárias e secundárias. Segundo Mattar 

(2005), dados primários são aqueles que não foram ainda coletados, estando em posse dos 
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entrevistados, e que são utilizados para atender necessidades específicas da pesquisa enquanto 

que dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados, e que estão 

catalogados a disposição dos usuários. 

A coleta de dados primários se deu por meio de entrevistas pessoais junto a especialistas 

com o apoio de roteiro semiestruturado (Anexo 2). Para Manzini (1991, p. 154), “a entrevista 

semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com 

perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista”. Para ser tratado como especialista, o entrevistado deveria ter as 

seguintes características: lecionar disciplinas para os cursos avaliados neste estudo e ou possuir 

experiência profissional na área de avaliação de empreendimentos. 

As entrevistas foram registradas por meio de gravações e e-mails, que em seguida foram 

transcritos e ou reestruturados. As respostas dos entrevistados foram sintetizadas de forma a 

serem extraídos os conceitos chaves e identificar as disciplinas cujos conteúdos programáticos 

são considerados necessários para a formação de profissionais que realizam a atividade de 

avaliação de empreendimentos.  

A coleta de dados secundários se deu a partir de levantamento realizado nos conteúdos 

dos projetos pedagógicos e ementas dos cursos de Administração de Empresas, Engenharia 

Civil e Engenharia de Produção das Universidades Federais brasileiras localizadas na Região 

Sudeste. Essas informações foram obtidas por meio dos sites das instituições, e-mail ou ainda 

por meio de contato telefônico. 

4.4 Tratamento dos dados 

As entrevistas com os especialistas foram transcritas enquanto os dados obtidos por meio 

da leitura dos projetos pedagógicos e ementários foram tabulados em planilha eletrônica 

gerando um banco de dados. As informações inseridas no banco de dados foram: Estado, 

Cidade, IES, Curso, Nome da disciplina, conteúdo (ementa) e carga horária. 

O conteúdo das ementas de cada disciplina foi analisado para verificar se correspondiam 

ao conteúdo mencionado como relevante pelos entrevistados para a realização de uma avaliação 

de empreendimento. A mesma análise foi realizada para verificar se conteúdo das ementas de 

cada disciplina estavam relacionadas com os requisitos da NBR 14.653-4.  

Para tabulação e tratamento dos dados primários foram utilizados planilha eletrônica e o 

software Statistical Package for the Social Science – SPSS, que, conforme Hair JR. et al. 

(1995), tem sido o recurso utilizado no meio acadêmico-científico para produzir estatísticas 
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descritivas e inferenciais. Estas foram transcritas e seu resumo apresentado no capítulo 

Apresentação e análise dos resultados. 

Com o intuito de verificar se as diferenças quanto ao volume médio da carga horária 

oferecida pelos cursos pesquisados eram significativamente diferentes foram realizados testes 

de análise de variância (ANOVA) para a carga horária total dos cursos pesquisados relacionada 

com os requisitos da NBR 14.563-4, bem como considerando a carga horária média oferecida 

por cada um dos cursos em cada área de conhecimento.  
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 Relatório com o resumo das entrevistas com os especialistas 

Nesta etapa exploratória, por meio das entrevistas, buscou-se relacionar a formação dos 

egressos dos cursos pesquisados com os requisitos da NBR 14.653-4 para realização da 

atividade de avaliação de empreendimentos e discutir a restrição imposta pelas resoluções do 

CONFEA nº 345, de 27/07/1990 e nº 218, de 29/06/1973 e pela NBR 14.653-4, de que somente 

profissionais registrados nos CREAs poderiam realizar avaliações de empreendimentos. 

Os seis profissionais entrevistados foram tratados como especialistas na área de avaliação 

em função de suas atividades profissionais: quatro são professores de universidades que 

lecionam disciplinas relacionadas com os requisitos da NBR 14.653-4, um é coordenador 

regional do CREA, órgão que limita a avaliação aos seus filiados e o outro último, além de 

realizar avaliações de empreendimentos, também é presidente da Sociedade Brasileira de 

Engenharia e Avaliações (SOBREA). 

Além dos especialistas entrevistados, os autores deste trabalho realizaram quatro 

tentativas de contato com um especialista da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As 

tentativas de contato junto a secretaria de normas de avaliações da ABNT ocorreram entre os 

dias 20 de maio a 28 de junho de 2016, por e-mail. Porém, não houve respostas aos 

questionamentos dentro do prazo de conclusão do estudo. Na Tabela 7 os especialistas são 

apresentados e a seguir é apresentado um resumo das entrevistas que foram realizadas. No 

Apêndice C são apresentadas as transcrições completas das entrevistas. 

 

Tabela 7: Caracterização dos especialistas selecionados 

(Continua) 

Nome Formação 
Principal atividade 

profissional 

Nilson Brandalise 

http://lattes.cnpq.br/8212959359349775  

Graduação e Mestrado em 

Administração de Empresas 
Professor 

Ualison Rébula de Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/6460931837390456  

Graduação em Administração de 

Empresas e Engenharia Mecânica; 

Mestre em Sistema de Gestão; Doutor 

em Engenharia Mecânica 

Professor 

Ricardo César da Silva 

Guabiroba 

http://lattes.cnpq.br/5864143450276283  

Graduação em Engenharia de Produção; 

Mestre e Doutor em Engenharia de 

Transportes 

Professor 

José Ricardo Maia de Siqueira 

http://lattes.cnpq.br/1052885943501216  

Graduação em Administração de 

Empresas, Mestre em Administração; 

Doutor em Engenharia de Produção 

Professor 

 

 

http://lattes.cnpq.br/8212959359349775
http://lattes.cnpq.br/6460931837390456
http://lattes.cnpq.br/5864143450276283
http://lattes.cnpq.br/1052885943501216
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Tabela 7: Caracterização dos especialistas selecionados 

(Continuação) 

Nome Formação 
Principal atividade 

profissional 

Rubens Alves Dantas * 

http://lattes.cnpq.br/7419799231215316  

Graduação em Engenharia Civil, Mestre 

em Engenharia de Produção; Doutor em 

Economia 

Presidente da (SOBREA) 

Sociedade Brasileira de 

Engenharia e Avaliações  

Tiago Amorim ** 

http://lattes.cnpq.br/9139738182304749  

Graduação em Engenharia de 

Telecomunicações; Mestre em 

Modelagem Computacional em Ciência e 

Tecnologia 

Coordenador Regional Sul – 

CREA-RJ 

* Diretor da empresa Dantas Engenharia 

** Professor  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Quanto ao questionamento “Para realizar uma avaliação de um empreendimento quais as 

principais disciplinas de um curso de graduação são importantes para fornecer conhecimento 

necessário para realizar esta atividade?”. O professor Nilson Brandalise, cita as disciplinas de 

Administração Financeira, Custos Industriais, Princípios de Marketing, Engenharia Econômica, 

Fundamentos da Economia, Marketing e Contabilidade Gerencial além de ressaltar a 

importância do conhecimento estatístico para que os discentes possam lidar com risco. O 

professor Ualison Rébula de forma complementar também fala da disciplina de Administração 

Financeira, e das disciplinas financeiras em geral do curso de administração, Marketing, e 

Contabilidade, o professor inclui ainda a disciplina de Administração da Produção. O 

especialista Ricardo Guabiroba, repete as disciplinas já citadas pelos outros especialistas 

acrescentando a Pesquisa Operacional como base para realizar uma análise de sensibilidade, 

assim como José Ricardo, sendo que este, seguiu a linha dos outros especialistas ao ressaltar a 

importância das disciplinas da área financeira. O engenheiro Rubens Dantas cita os conteúdos 

relacionados a Matemática Financeira e a Engenharia Econômica. 

Como resultado desta parte da entrevista, foi gerada a Tabela 8 na qual as disciplinas 

relacionadas com a NBR 14.653-4 citadas pelos especialistas foram agrupadas em cinco Áreas 

de Conhecimento. 

De forma a permitir a realização da pesquisa foram adicionadas junto as disciplinas 

citadas pelos especialistas, aquelas que através das ementas, verificou-se abordarem os mesmos 

assuntos. Por exemplo a disciplina de Administração Mercadológica do curso de Administração 

de Empresas da UFF no polo de Volta Redonda, foi incluída na área de Marketing. 

 

http://lattes.cnpq.br/7419799231215316
http://lattes.cnpq.br/9139738182304749
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Tabela 8: Disciplinas citadas pelos especialistas agrupadas por Áreas de conhecimento 

Área de conhecimento Disciplinas citadas pelos entrevistados 

Contabilidade 
Contabilidade Gerencial, Contabilidade de Custos, Custos 

Industriais 

Estatística Estatística  

Finanças 
Administração Financeira, Matemática Financeira, 

Engenharia Econômica 

Marketing Marketing, Princípios de Marketing 

Produção Administração da Produção, 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das entrevistas com os especialistas, 2016. 

 

Ao solicitar que discutisse a afirmação ‘Os profissionais formados em diferentes áreas, 

mas que durante sua graduação, receberam conteúdo semelhante aos necessários para realizar 

a avaliação de um empreendimento, teriam condições de realizar a avaliação’, o especialista 

Nilson Brandalise afirmou que é necessário que se defina onde se inicia o trabalho de cada 

profissional. De forma complementar, o professor Ricardo Guabiroba acredita que os 

profissionais de outras áreas podem contribuir para a avaliação, mas que não se pode pensar em 

algo isolado, que o ideal seria combinar o conhecimento dos diversos profissionais. Já o 

especialista Ualison Rébula garante que dentro dos itens que a norma determina que o 

profissional deve estar apto a avaliar, o administrador possui a capacidade de realizar a 

avaliação, seguindo este raciocínio o professor José Ricardo afirma que não só os 

administradores, mas também economistas e contadores estariam aptos a realizar a avaliação, 

sendo que tais profissionais estariam mais próximos aos conteúdos abordados na NBR que um 

engenheiro metalúrgico por exemplo. O especialista Rubens Dantas corrobora tais opiniões e 

afirma que os engenheiros e administradores estão aptos a realizar tal avaliação. Tiago Amorim 

por outro lado faz a ressalva que cada profissional deve avaliar questões pertinentes a sua área 

de formação 

Quanto à restrição da realização de avaliação de empreendimentos, foi solicitada a 

opinião dos especialistas para saber se ‘concordam com a resolução do CONFEA que restringe 

a realização da avaliação aos seus filiados. Inclusive no que se refere a avaliação de 

empreendimentos. O professor Nilson Brandalise reafirma a importância da compreensão do 

ponto de início da atividade do engenheiro e da do administrador, levando em consideração 

quando será necessário um engenheiro e quando será necessário um administrador, destacando 



32 

que em muitas atividades estas profissões se sobrepõem. Ualison Rébula, afirma de forma direta 

que no seu entender a restrição está equivocada, pois dentro dos conteúdos apresentados o 

administrador apresenta até maiores condições. O especialista José Ricardo concorda com tal 

opinião e cita que a restrição pode impor uma reserva de mercado. O professor Ricardo 

Guabiroba por outro lado concorda com a resolução, afirmando que esta visa o trabalho de seus 

filiados, e o conselho é voltado para os engenheiros, porém deve-se avaliar quais profissionais 

podem contribuir na avaliação. O engenheiro Tiago Amorim também concorda com a restrição, 

ressaltando que o Sistema CONFEA/CREA, é instituído por lei e esta lhe confere poder de 

polícia administrativa para a fiscalização do exercício profissional. Já o engenheiro Rubens 

Dantas afirma que a norma não impõe tal tipo de restrição.  

Quando foi questionado se os especialistas “já atuaram realizando fazendo algum tipo de 

avaliação, tais como, veículos, imóveis, processo produtivo?”, verificou-se que o professor 

Ricardo e o engenheiro Thiago Amorim tinham conhecimento teórico, enquanto que Nilson 

Brandalise, Ualison Rébula, José Ricardo e o engenheiro Rubens Dantas além da teoria já 

haviam atuado profissionalmente, realizando avaliações de imóveis, projetos de investimentos, 

análises financeiras e de negócios. Sendo o engenheiro Rubens Dantas, presidente da 

Associação Brasileira de Avaliações 

Para finalizar as entrevistas, foi questionado a cada um dos especialistas, se havia algum 

aspecto relacionado a atividade de avaliação que deveria ter sido abordado e não foi, ou ainda, 

se o entrevistado tinha algo a acrescentar, sobre as questões aqui abordadas. O especialista 

Nilson Brandalise afirmou que a pesquisa deveria se estender ao curso de Engenharia Mecânica. 

Já o especialista Thiago Amorim sugeriu que seja abordada a diferença entre a avaliação de 

corretores de imóveis, normalmente mercadológica e restrita a imóveis como a própria 

denominação já indica, e a avaliação técnica realizada por profissionais do Sistema 

CONFEA/CREA.  

O levantamento dos projetos pedagógicos e ementas foi realizado junto a todas as 

Universidades Federais da Região Sudeste, entre os meses de novembro de 2015 e junho de 

2016, contemplando o total de 19 universidades, sendo que o levantamento se estendeu aos 

polos destas universidades, totalizando 59 cursos de graduação nas áreas de Administração de 

Empresas, Engenharia Civil e Engenharia de Produção.  

Os especialistas entrevistados confirmaram que os cursos de engenharia inicialmente 

selecionados para a pesquisa – Engenharia Civil e Engenharia de Produção – são aqueles que 

têm maior aderência ao objetivo da pesquisa, pois os conteúdos programáticos destes cursos 
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são os que mais se aproximam dos requisitos da norma NBR 14.653-4. A distribuição destes 

cursos pelas respectivas universidades pesquisadas é apresentada na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Universidades Federais de Ensino Superior da Região Sudeste do Brasil que oferecem 

os cursos de Administração, Engenharia Civil e Engenharia de Produção. 

UF IFES 

Número de cursos em cada IFES 

Administração 

de Empresas 

Engenharia 

Civil 

Engenharia 

de Produção 

MG 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) - - - 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - 1 2 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 2 1 1 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) 1 1 - 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 1 1 1 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 1 1 2 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 1 1 1 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 3 2 2 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) - 1 1 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) 
1 1 1 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 2 1 1 

SP 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 1 1 1 

Universidade Federal São Paulo (UNIFESP) 2 - - 

Universidade Federal do ABC (UFABC) - - - 

RJ 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) 
- - 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 1 1 1 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 3 1 4 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 3 - - 

ES Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 1 1 2 

Total 23 15 21 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de consulta realizada no site do Ministério da Educação 

(MEC) e das Universidades (UNIFAL,2016; UNIFEI, 2016; UFJF, 2016; UFLA, 2016; UFMG, 

2016; UFOP, 2016; UFSJ, 2016; UFV, 2016; UFTM, 2016; UFVJM, 2016; UFU, 2016; 

UFSCAR, 2016; UNIFESP, 2016; UFABC, 2016; UNIRIO, 2016; UFRJ, 2016; UFF, 2016; 

UFRRJ, 2016; UFES, 2016). 

 

Durante a pesquisa, foi possível a análise de 58 projetos pedagógicos do total de 19 

universidades e 59 cursos. Essa limitação foi decorrente do fato de que nem todos os projetos 

pedagógicos pesquisados estarem disponíveis em seus sites institucionais e mesmo sendo 

realizados contatos telefônicos e ou por e-mail não foi possível obter todos os projetos 

pedagógicos e ou ementários. Entre as instituições pesquisadas, a Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL) e a Universidade Federal do ABC (UFABC) não possuem cursos 

relacionados à pesquisa, enquanto a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) não 

disponibilizou o projeto pedagógico de um dos cursos de engenharia de produção, do campus 

de Ouro Preto. A redução do número de instituições pesquisadas não impossibilitou o 

desenvolvimento do estudo. Conforme apresentado na Tabela 9, as universidades pesquisadas 
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oferecem vinte e três cursos de Administração, quinze de Engenharia Civil e vinte e um de 

Engenharia de Produção, representam respectivamente 40%, 26% e 34% do total de projetos 

pedagógicos pesquisados. 

5.2 Relação dos requisitos da NBR 14.653-4 com as disciplinas oferecidas pelos cursos de 

Administração, Engenharia Civil e Engenharia de Produção oferecidos pelas IES 

públicas federais da Região Sudeste do Brasil: classificação em Áreas de 

conhecimento 

Na Tabela 10, é apresentada a relação entre os requisitos da NBR 14.653-4 e as disciplinas 

dos cursos de graduação pesquisados que, em função da ausência de padronização da 

nomenclatura das disciplinas, foram agrupadas nas seguintes Áreas de Conhecimento, 

associadas aos requisitos da NBR 14.653-4: 1) Contabilidade; 2) Estatística; 3) Finanças; 4) 

Marketing e 5) Produção. 

 

Tabela 10: Relação dos requisitos da NBR 14.653-4 com as áreas de conhecimento 

(Continua) 

Requisito Subdivisão Descrição 
Disciplina 

Indicada 

Área de 

conhecimento 

Identificação 

do valor e 

indicadores 

de 

viabilidade 

Análise 

Operacional do 

Empreendimento 

Capacidade instalada, condição de 

manutenção e renovação, viabilidade 

de crescimento, indicadores de 

produção, produtividade e eficiência. 

Administração 

da Produção 
Produção 

Análise das Séries 

Históricas do 

Empreendimento 

Evolução da configuração física do 

empreendimento e do seu 

desempenho operacional, econômico 

e financeiro ao longo do tempo. 

Identificação de tendências, 

sazonalidades, volatilidades e 

componentes cíclicos ou atípicos, 

com ênfase no comportamento dos 

custos fixos e variáveis. 

Fundamentos 

da Engenharia 

Econômica; 

Fundamentos 

da Economia; 

Administração 

Financeira 

Finanças 

Contabilidade 

Análise Setorial e 

Diagnóstico de 

Mercado 

Pesquisas, diagnósticos e 

informações setoriais disponíveis. 

Deve levar em conta fatores de 

mercado qualitativos ou 

quantitativos que possam ter impacto 

sobre o desempenho do 

empreendimento. 

Marketing  Marketing 

Taxa de Desconto 

Taxa de desconto é uma composição 

da taxa livre de risco e um prêmio de 

risco. 

Administração 

Financeira  
Finanças 

Modelagem Escolha do modelo de fluxo de caixa 

Administração 

Financeira; 

Contabilidade 

Gerencial  

Contabilidade 

Estimativa de 

Horizonte 

Características setoriais e o estágio 

tecnológico. 
Marketing Marketing 

Cenários 
Assumir hipóteses variáveis de 

pessimistas a otimistas. 
Marketing  Marketing 

Análise de 

Sensibilidade 

Tem o propósito de identificar as 

variáveis de maior elasticidade 

Estatística, 

Administração 

Financeira 

Finanças 
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Tabela 10: Relação dos requisitos da NBR 14.653-4 com as áreas de conhecimento 

(Continuação) 

Requisito Subdivisão Descrição 
Disciplina 

Indicada 

Área de 

conhecimento 

Identificação 

do valor e 

indicadores 

de 

viabilidade 

Análise de Risco 

Tem como propósito quantificar o 

risco do empreendimento em função 

das variáveis-chave e seus efeitos 

sobre o resultado esperado. Técnica 

de Monte Carlo 

Administração 

Financeira; 

Estatística 

Finanças 

Identificação 

do custo 

Método da 

Quantificação do 

Custo 

Apropriação por custos unitários, de 

reedição ou de substituição, ou por 

orçamento detalhado. 

Contabilidade 

Gerencial; 

Custos 

Industriais; 

Administração 

Financeira  

Contabilidade 

Depreciação Física 

Por meio de forma analítica ou por 

aplicação do coeficiente de 

depreciação que leve em conta seu 

estado de operação ou conservação. 

Contabilidade 

Gerencial  
Contabilidade 

Método 

Comparativo 

Direto do Custo 

A utilização do método comparativo 

direto para a avaliação de custos deve 

considerar uma amostra composta 

por bens semelhantes. 

Contabilidade 

de custos  
Contabilidade 

Identificação 

do resultado 

Valor de Mercado 
Elaborado de acordo com o item 

7.7.1 da NBR 14.653-1 (2001) 

Administração 

Financeira 
Finanças 

Preço de 

Liquidação 

Forçada 

Será o maior apurado entre o valor 

econômico e o de desmonte, ambos 

na condição de liquidação forçada. 

Administração 

Financeira 
Finanças 

Indicadores de 

Viabilidade 

Taxas internas de retorno, valor 

presente líquido, custo anual, 

períodos de recuperação (payback) e 

índices de lucratividade (Ex: retorno 

sobre ativos - ROA, retorno sobre 

investimentos – ROI, valor 

econômico adicionado – EVA, valor 

de mercado adicionado (Market 

value added) – MVA e o Retorno 

sobre o patrimônio líquido – ROE). 

Administração 

Financeira 
Finanças 

Fundo de 

Comércio e Good-

will 

A identificação deverá considerar a 

previsibilidade de rendas líquidas a 

serem auferidas pelo 

empreendimento 

Administração 

Financeira  
Finanças 

Fonte: Elaborado a partir da NBR 14.653-4, 2002 e das entrevistas com especialistas, 2016. 

 

Conforme apresentado na Tabela 10, dentre os 16 tópicos de requisitos da NBR 14.653-

4, somente duas atividades que constam no primeiro tópico (Capacidade instalada e Condição 

de manutenção e renovação) não podem ser realizadas pelos administradores para avaliar um 

empreendimento, pois são atividades que necessitam de uma capacitação técnica que somente 

algumas áreas da engenharia possuem, no entanto o próprio engenheiro civil também não possui 

capacitação para tal verificação, conforme foi mencionado pelo especialista Ualison Rébula. 

Ambos estarão aptos a realizar tal avaliação da capacidade instalada e condições de manutenção 
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e renovação desde que tenham acesso a documentos que forneçam subsídios para tal 

verificação, como exemplo, um plano de manutenções e fornecimento de documentos que 

comprovem a capacidade de máquinas e equipamentos. 

A área de finanças possui maior conteúdo para aplicação da norma, relacionando-se com 

9 tópicos. O número de itens das áreas Contabilidade e Marketing se equilibram enquanto que 

apenas um item é diretamente relacionado à área de Produção. Destaca-se que na aplicação do 

conteúdo destas disciplinas há a necessidade de conhecimentos estatísticos. Os resultados 

permitem afirmar que a área de avaliação de empreendimento está amplamente relacionada à 

área financeira. 

5.3 Carga horária das disciplinas por áreas de conhecimento nos cursos de 

Administração, Engenharia Civil e Engenharia de Produção oferecidos pelas IES 

públicas federais da Região Sudeste do Brasil 

Na Tabela 11, é apresentada a carga horária de cada área de conhecimento separada pelos 

cursos de Administração de Empresas, Engenharia Civil e de Produção, das 17 universidades 

pesquisadas que oferecem pelo menos um destes cursos. Como algumas instituições oferecem 

o mesmo curso em diferentes polos, foi adicionada ao lado da sigla do curso um número que 

possa identificar tais cursos, por exemplo como a Universidade Federal de Juiz de Fora possui 

curso de Administração de Empresas em dois campis, pode se verificar na tabela AE1 e AE2. 

 

Tabela 11: Carga horária das áreas de conhecimento com conteúdo associado à NBR 14.653-4 

nos cursos de Administração de Empresas (AE), Engenharia Civil (EC) e Engenharia de 

Produção (EP) pesquisados.         

(Continua) 

UF IFES Cursos 
Carga horária das áreas de conhecimento  

Contabilidade Estatística Finanças Marketing Produção 

MG 

UNIFEI 

EC - - 48 - 48 

EP1 80 48 96 - 144 

EP2 64 64 224 - 124 

UFJF 

AE1 120 120 240 180 180 

AE2 180 60 180 120 120 

EC - 60 60 - - 

EP - 120 120 - 210 

UFLA 
AE 204 68 204 68 102 

EC - 68 68 - - 

UFMG 

AE 45 120 240 60 60 

EC - 60 30 - 60 

EP - 60 60 - 180 
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Tabela 12: Carga horária das áreas de conhecimento com conteúdo associado à NBR 14.653-4 

nos cursos de Administração de Empresas (AE), Engenharia Civil (EC) e Engenharia de 

Produção (EP) pesquisados.         

(Continuação) 

UF IFES Cursos 
Carga horária das áreas de conhecimento  

Contabilidade Estatística Finanças Marketing Produção 

MG 

UFOP 

AE 120 120 180 120 60 

EC - 60 - - 30 

EP 60 60 60 60 120 

UFSJ 

AE 240 120 120 120 60 

EC - 72 72 - - 

EP 72 108 72 72 216 

UFV 

AE1 180 60 240 120 120 

AE2 180 60 180 120 120 

AE3 240 120 240 120 120 

EC1 - 60 60 - - 

EC2 - 60 60 - - 

EP1 120 120 90 - 210 

EP2 120 120 60 - 135 

UFTM 
EC - 90 - - 60 

EP 60 90 120 60 285 

UFVJM 

AE 120 120 180 180 60 

EC - 60 - - - 

EP - 60 - 60 90 

UFU 

AE1 180 - 330 150 150 

AE2 60 120 270 120 120 

EC - 60 - - 120 

EP 180 60 60 - 270 

SP 

UFSCAR 

AE 180 120 180 120 120 

EC - 60 30 - - 

EP 60 120 90 30 210 

UNIFESP 
AE1 120 60 240 90 120 

AE2 120 60 240 90 120 

RJ 

UNIRIO EP 105 120 60 60 180 

UFRJ 

AE 120 120 180 60 30 

EC - 60 60 - - 

EP 45 - 120 - 120 

UFF 

AE1 30 60 280 60 60 

AE2 120 60 180 60 120 

AE3 180 120 180 120 60 

EC - 60 45 - - 

EP1 75 128 105 60 90 

EP2 75 112 105 - 90 
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Tabela 13: Carga horária das áreas de conhecimento com conteúdo associado à NBR 14.653-4 

nos cursos de Administração de Empresas (AE), Engenharia Civil (EC) e Engenharia de 

Produção (EP) pesquisados.         

(Continuação) 

UF IFES Cursos 
Carga horária das áreas de conhecimento  

Contabilidade Estatística Finanças Marketing Produção 

RJ 

UFF 
EP3 - 90 165 75 210 

EP4 60 60 60 30 30 

UFRRJ 

AE1 240 120 300 120 120 

AE2 240 120 300 120 120 

AE3 180 120 180 120 120 

ES UFES 

AE 120 120 120 120 120 

EC - 60 45 - 60 

EP1 150 60 45 - 105 

EP2 90 60 45 - 345 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos projetos pedagógicos e ementas das Universidades 

(UNIFEI, 2016; UFJF, 2016; UFLA, 2016; UFMG, 2016; UFOP, 2016; UFSJ, 2016; UFV, 

2016; UFTM, 2016; UFVJM, 2016; UFU, 2016; UFSCAR, 2016; UNIFESP, 2016; UNIRIO, 

2016; UFRJ, 2016; UFF, 2016; UFRRJ, 2016; UFES, 2016). 

            

Com o intuito de comparar o número de horas-aula em disciplinas relacionadas com cada 

uma das áreas de conhecimento associada às atividades de avaliação da NBR 14.653-4, as 

informações apresentadas na Tabela 11 foram consolidadas. No confronto entre a carga horária 

da formação dos Engenheiros Civis e ou Engenheiros de Produção e a formação dos 

Administradores, o curso com a maior carga horária média em cada uma das áreas de estudo 

foi tratado como referência (100%) e a carga horária dos demais como uma proporção deste. O 

mesmo procedimento foi realizado para o total médio de carga horária. 

A partir da maior carga horária identificada, o curso de Administração foi tratado como 

referência para as áreas de conhecimento Contabilidade, Estatística, Finanças, Marketing e 

Total, enquanto que o curso de Engenharia de Produção foi tratado como referência para a área 

de conhecimento Produção. As células que contêm os valores de referência são apresentadas na 

cor cinza na Tabela 12. 
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Tabela 14: Carga horária média das áreas de conhecimento por curso (Administração de 

Empresas; Engenharia Civil e Engenharia de Produção). 

Áreas de estudo Administração de Empresas Engenharia Civil Engenharia de Produção 

Contabilidade 153,0 100% 0,0 0,0% 70,8 46,3% 

Estatística 94,3 100% 59,3 62,9% 83,0 88,1% 

Finanças 216,7 100% 38,5 17,8% 87,9 40,5% 

Marketing 111,2 100% 0,0 0,0% 25,4 22,8% 

Produção 103,6 61,6% 25,2 15,0% 168,2 100,0% 

Total 678,7 100% 123,1 18,1% 435,2 64,1% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Ao analisar a carga horária total média de disciplinas relacionadas às áreas de 

conhecimento associadas à NBR 14.653-4, verificou-se que entre os cursos pesquisados, o de 

Administração possui a maior carga horária média total com 678,7 horas-aula. O curso de 

Engenharia de Produção e o curso de Engenharia Civil possuem, respectivamente, 64,1% (435,2 

horas-aula) e 18,1% (123,1 horas-aula) da carga horária média total do curso de Administração. 

Quanto às áreas de conhecimento contempladas no conteúdo programático dos cursos 

pesquisados, verificou que os cursos de Administração de Empresas e os cursos de Engenharia 

de Produção, em média, oferecem disciplinas relacionadas a todas as áreas de conhecimento 

que estão relacionadas com as atividades de avaliação determinadas na NBR 14.653-4. Já os 

cursos de Engenharia Civil pesquisados não oferecem nenhuma disciplina relacionada a duas 

das cinco áreas de conhecimento: Contabilidade e Marketing. 

Quanto ao número médio de horas relacionado a cada uma das áreas de conhecimento, ao 

confrontar o número médio de horas oferecidas pelos cursos de Administração com o número 

médio de horas oferecidas pelos cursos de Engenharia de Produção, verificou-se que, os cursos 

de Engenharia de Produção é inferior, em relação a carga horária oferecida pelos cursos de 

Administração em três das áreas de conhecimento: 46,3% da carga horária de Contabilidade; 

40,5% da carga horária de Finanças e 22,8% da carga horária de Marketing. Já na área de 

Estatística, a carga horária do curso de Engenharia de Produção é mais próxima da carga horária 

oferecida pelos cursos de Administração, com uma carga horária média de 88,1% da carga 

horária oferecida pelos cursos de Administração. Na área de conhecimento Produção a situação 

se inverte: os cursos de Administração oferecem 61,6% da carga horária oferecida, em média, 

pelos cursos de Engenharia de Produção. 

Ao confrontar o número médio de horas oferecidas pelos cursos de Administração com o 

número médio de horas oferecidas pelos cursos de Engenharia Civil, verificou-se que, os cursos 

de Engenharia de Civil oferecem, aproximadamente 2/3 da carga horária oferecida pelos cursos 
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de Administração na área de conhecimento Estatística: 62,9% e aproximadamente 1/6 da carga 

horária oferecida pelos cursos de Administração na área de Finanças: 17,8%. Já na área de 

Produção, a carga horária do curso de Engenharia Civil é de aproximadamente 1/7 da carga 

horária oferecida pelos cursos de Engenharia de Produção: 15,0%.  

5.4 Estatísticas relacionadas à carga horária das disciplinas por áreas de conhecimento 

nos cursos de Administração, Engenharia Civil e Engenharia de Produção oferecidos 

pelas IES públicas federais da Região Sudeste do Brasil 

Para refinar a análise, tendo as médias como referência, foram calculadas medidas de 

dispersão (desvio-padrão e coeficiente de variação), conforme apresentado na Tabela 13. 

 

Tabela 15: Medidas de posição e de dispersão relacionadas à carga horária média dos cursos 

pesquisados por área de conhecimento 

  Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

Áreas de estudo AE EC EP AE EC EP AE EC EP 

Contabilidade 153,0 0,0 70,8 61,10 0,00 49,17 0,40 0,00 0,69 

Estatística 94,3 59,3 83,0 35,08 18,33 34,50 0,37 0,31 0,42 

Finanças 216,7 38,5 87,9 55,52 26,85 48,42 0,26 0,70 0,55 

Marketing 111,2 0,0 25,4 33,86 0,00 30,57 0,30 0,00 1,21 

Produção 103,6 25,2 168,2 35,87 36,72 77,64 0,35 1,46 0,46 

Total 678,7 123,1 435,2             

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Conforme apresentado na Tabela 13, os cursos de Administração de Empresas oferecem 

maior volume de conteúdo em 4 das 5 áreas de conhecimento que se relacionam a avaliação de 

empreendimentos, inclusive apresentando mais que o dobro da carga horária média apresentada 

pelos cursos de engenharia nas áreas de marketing e finanças, aspectos chave nos requisitos 

para a realização da avaliação de um empreendimento. 

Por meio do SPSS, utilizando-se do teste ANOVA, foi verificado se as diferenças 

encontradas entre as médias dos cursos eram ou não significativas. 

 

Tabela 16: Média da carga horária total das áreas de conhecimento relacionadas aos requisitos 

da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Cursos 
Administração de 

Empresas 
Engenharia Civil 

Engenharia de 

Produção 
Total 

Estatísticas X  S X  S X  S X  S 

Carga horária 678,7 116,6 123,1 32,0 435,2 116,7 451,1 243,6 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 



41 

Verificou-se que houve diferença de 555,6 horas-aula entre a carga horária média dos 

cursos de Administração com a média dos cursos de Engenharia Civil e houve diferença de 

243,5 horas-aula entre a carga horária média dos cursos de Administração com a média dos 

cursos de Engenharia de Produção. 

Comparando a carga horária média total entre os cursos pesquisados, verificou-se através 

do teste de análise de variância (ANOVA) que houve diferença significativa (valor-p: 0,000). 

Isso significa que a probabilidade de errar ao afirmar que as médias da carga horária são 

diferentes é igual a zero. Na Figura 2 é ilustrada esta situação. 

 

 

 
Figura 2: Média da carga horária total das áreas de conhecimento relacionadas aos requisitos 

da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Tabela 17: Média da carga horária da área de conhecimento Contabilidade relacionada aos 

requisitos da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Cursos 
Administração de 

Empresas 
Engenharia Civil 

Engenharia de 

Produção 
Total 

Estatísticas X  S X  S X  S X  S 

Carga horária 153,0 61,1 ,00 ,00 70,8 49,6 85,1 78,0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Verificou-se que houve diferença de 153,0 horas-aula entre a carga horária média dos 

cursos de Administração com a média dos cursos de Engenharia Civil e houve diferença de 82,2 

horas-aula entre a carga horária média dos cursos de Administração com a média dos cursos de 

Engenharia de Produção.  
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Comparando a carga horária média, na área de conhecimento Contabilidade, entre os 

cursos pesquisados, verificou-se através do teste de análise de variância (ANOVA) que houve 

diferença significativa (valor-p: 0,000). Isso significa que a probabilidade de errar ao afirmar 

que as médias da carga horária são diferentes é igual a zero. Na Figura 3 é ilustrada esta 

situação. 

 
Figura 3: Média da carga horária da área de conhecimento Contabilidade relacionada aos 

requisitos da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Tabela 18: Média da carga horária da área de conhecimento Estatística relacionada aos 

requisitos da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Cursos 
Administração de 

Empresas 
Engenharia Civil 

Engenharia de 

Produção 
Total 

Estatísticas X  S X  S X  S X  S 

Carga horária 94,3 35,1 59,3 18,3 83,0 34,5 81,3 34,0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Verificou-se que houve diferença de 35,0 horas-aula entre a carga horária média dos 

cursos de Administração com a média dos cursos de Engenharia Civil e houve diferença de 11,3 

horas-aula entre a carga horária média dos cursos de Administração com a média dos cursos de 

Engenharia de Produção.  

Comparando a carga horária média, na área de conhecimento Estatística, entre os cursos 

pesquisados, verificou-se através do teste de análise de variância (ANOVA) que houve 

diferença significativa (valor-p: 0,006). Isso significa que a probabilidade de errar ao afirmar 
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que as médias da carga horária são diferentes é igual a 0,6%. Na Figura 4 é ilustrada esta 

situação. 

 

 
Figura 4: Média da carga horária da área de conhecimento Estatística relacionada aos 

requisitos da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Tabela 19: Média da carga horária da área de conhecimento Finanças relacionada aos requisitos 

da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Cursos 
Administração de 

Empresas 
Engenharia Civil 

Engenharia de 

Produção 
Total 

Estatísticas X  S X  S X  S X  S 

Carga horária 216,7 55,5 38,5 26,8 87,8 48,4 126,2 89,4 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Verificou-se que houve diferença de 178,2 horas-aula entre a carga horária média dos 

cursos de Administração com a média dos cursos de Engenharia Civil e houve diferença de 

128,9 horas-aula entre a carga horária média dos cursos de Administração com a média dos 

cursos de Engenharia de Produção.  

Comparando a carga horária média, na área de conhecimento Finanças, entre os cursos 

pesquisados, verificou-se através do teste de análise de variância (ANOVA) que houve 

diferença significativa (valor-p: 0,000). Isso significa que a probabilidade de errar ao afirmar 

que as médias da carga horária são diferentes é igual a zero. Na Figura 5 é ilustrada esta 

situação. 
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Figura 5: Média da carga horária da área de conhecimento Finanças relacionada aos requisitos 

da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Tabela 20: Média da carga horária da área de conhecimento Marketing relacionada aos 

requisitos da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Cursos 
Administração de 

Empresas 
Engenharia Civil 

Engenharia de 

Produção 
Total 

Estatísticas X  S X  S X  S X  S 

Carga horária 111,2 33,9 ,00 ,00 25,3 30,6 52,8 56,0 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Verificou-se que houve diferença de 111,2 horas-aula entre a carga horária média dos 

cursos de Administração com a média dos cursos de Engenharia Civil e houve diferença de 85,9 

horas-aula entre a carga horária média dos cursos de Administração com a média dos cursos de 

Engenharia de Produção.  

Comparando a carga horária média, na área de conhecimento Marketing, entre os cursos 

pesquisados, verificou-se através do teste de análise de variância (ANOVA) que houve 

diferença significativa (valor-p: 0,000). Isso significa que a probabilidade de errar ao afirmar 

que as médias da carga horária são diferentes é igual a zero. Na Figura 6 é ilustrada esta 

situação. 
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Figura 6: Média da carga horária da área de conhecimento Marketing relacionada aos 

requisitos da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Tabela 21: Média da carga horária da área de conhecimento Produção aos requisitos da NBR 

14653-4 nos cursos pesquisados 

Cursos    Engenharia Civil 
Engenharia de 

Produção 
Total 

Estatísticas X  S X  S X  S X  S 

Carga horária 103,6 35,9 25,2 36,7 168,2 77,6 105,6 76,9 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Verificou-se que houve diferença de 64,6 horas-aula entre a carga horária média dos 

cursos de Engenharia de Produção com a média dos cursos de Administração e houve diferença 

de 143 horas-aula entre a carga horária média dos cursos de Engenharia de Produção com a 

média dos cursos de Engenharia Civil. 

Comparando a carga horária média, na área de conhecimento Produção, entre os cursos 

pesquisados, verificou-se através do teste de análise de variância (ANOVA) que houve 

diferença significativa (valor-p: 0,000). Isso significa que a probabilidade de errar ao afirmar 

que as médias da carga horária são diferentes é igual a zero. Na Figura 7 é ilustrada esta 

situação. 
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Figura 7: Média da carga horária da área de conhecimento Produção relacionada aos 

requisitos da NBR 14653-4 nos cursos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Não há por parte do Conselho Nacional de Educação (CNE) uma definição da carga 

horária mínima para áreas de conhecimento nos cursos de graduação. Somente exigido que 

conteúdos específicos sejam oferecidos nos cursos, como informado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), no Art. 5º da Resolução nº 4, 13/07/2005 e Art.6º, da CES 11, de 11/03/2002. 

Assim, ocorrem variações das cargas horárias dos conteúdos específicos de curso para curso. 

Ante ao exposto, foi verificada qual a proporção de disciplinas dos cursos pesquisados, 

estão relacionadas com os requisitos da NBR 14.653-4. Para tanto, a partir da carga horária 

mínima prevista nas DCNs dos cursos pesquisados foi evidenciando qual é a carga horária 

mínima, média e máxima das disciplinas relacionadas às atividades da NBR 14.653-4 em cada 

curso. Estes resultados são apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 22: Proporção da carga horária dos cursos pesquisados relacionadas à NBR 14.653-4 

Cursos 

Carga horária 

mínima do curso 

segundo a LDB 

Carga horária relacionada à NBR 14.653-4 

Máximo Média Mínimo 

Horas-

aula 
% 

Horas-

aula 
% 

Horas-

aula 
% 

Administração 

de Empresas 
3000 h 900 30,0% 678,7 22,6% 490 16,3% 

Engenharia 

Civil 
3600 h 180 5,0% 123,1 3,4% 60 1,7% 

Engenharia de 

Produção 
3600 h 615 17,1% 435,2 12,1% 368 10,2% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de consulta nas DCN dos cursos de Administração de 

Empresas, Engenharia Civil e Engenharia de Produção, 2016. 
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Verificou-se que, além dos cursos de Administração de Empresas oferecerem um maior 

número de horas-aula relacionadas aos requisitos da NBR 14.653-4, este conjunto de disciplinas 

torna-se mais expressivo quando é comparado com a carga horária mínima prevista nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos pesquisados. Nos limites extremos, pelo menos 

um dos cursos de Administração pesquisados oferece 900 horas-aula-aulas relacionadas aos 

requisitos da NBR 14.653-4, o que significa 30% da carga horária mínima prevista pela DCN, 

enquanto que, pelo menos um curso de Engenharia Civil oferece 60 horas-aula-aulas 

relacionadas aos requisitos da NBR 14.653-4, o que significa 1,7% da carga horária mínima 

prevista pela DCN.  

Ainda assim, tomando como base a Lei Federal n. º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, o 

Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (CONFEA), emitiu a resolução n. º 345, de 27 

de julho de 1990, que em seu Art. 3º, define que avaliações ou perícias quando efetivados por 

pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos Conselhos Regionais de Engenharia e 

Arquitetura (CREA) serão nulas. 
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6. CONCLUSÕES 

Quanto ao objetivo deste trabalho, que foi o de “Demonstrar que o Administrador possui 

prerrogativa técnica e profissional para realizar atividade de avaliação de empreendimentos”, 

conclui-se que a formação do administrador é mais que suficiente para atender aos requisitos 

da NBR 14.653-4. Verificou-se que os administradores têm uma oferta maior de disciplinas que 

tratam dos requisitos quando comparados com a oferta de disciplinas na formação dos 

engenheiros, logo, pode-se afirmar que ao considerar os conteúdos abordados nos cursos 

pesquisados – Administração, Engenharia Civil e Engenharia de Produção – das Instituições 

Federais de Ensino Superior da região Sudeste, o administrador está plenamente capacitado a 

realizar a avaliação de um empreendimento.  

Dado o contato que os alunos de graduação em administração e as áreas de conhecimento 

relacionadas à avaliação de empreendimentos, o direcionamento desta atividade apenas aos 

associados aos CREAs não se justifica. Cria-se uma reserva de mercado que priva uma classe 

profissional totalmente apta a realizar a atividade de avaliação de empreendimentos. 

Especificamente em relação à carga horária das áreas de conhecimento relacionadas aos 

requisitos da NBR 14.653-4, verificou-se que em média, o curso de Administração de Empresas 

oferta 678,7 h, contra 435,2 do curso de Engenharia de Produção e 123,1hs do curso de 

Engenharia Civil. Verificou-se que os administradores de empresas ao longo de sua graduação, 

possuem um acesso 55,9% a mais que um Engenheiro de Produção e 451,3% a mais que um 

Engenheiro Civil.  

Ao analisar as disciplinas que foram agrupadas nas áreas de conhecimento relacionadas 

aos requisitos NBR 14.653-4, verificou-se que os cursos de Administração e de Engenharia de 

Produção oferecem, em alguma medida, disciplinas em todas as áreas. O curso de 

Administração possui maior carga horária média, relacionada aos requisitos da NBR 14.653-4 

quando comparado com os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção pesquisados, 

em quatro das áreas de conhecimento: Contabilidade, Estatística, Finanças e Marketing, 

enquanto que o curso de Engenharia de Produção possui maior carga horária media na área de 

conhecimento Produção. Já o curso de Engenharia Civil, não oferece nenhuma disciplina nas 

áreas de Marketing e Contabilidade. 

Quanto às limitações do trabalho, as amostras intencionais – especialistas – e por 

conveniência – cursos das Universidades Federais de Ensino Superior públicas localizadas na 

região Sudeste do Brasil – impedem que os resultados sejam extrapolados. Não é possível 

afirmar que os resultados apurados no presente trabalho irão ser recorrentes nas demais regiões 
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do Brasil, entretanto, pode-se afirmar que são um indício muito forte do que ocorre com a 

regulamentação do exercício da atividade de avaliação de empreendimentos no Brasil. Outra 

limitação diz respeito à carga horária total considerada para integralizar todos os créditos dos 

cursos pesquisados. No estudo foi considerada a carga horária mínima definida pelo Conselho 

Nacional de Educação e não a carga prevista para cada um dos cursos pesquisados. 

Quanto à proposição de estudos complementares e ou correlatos, foram identificados a 

possibilidade de trabalhar com um enfoque mais voltado para a parte profissional, através de 

entrevistas com os profissionais das diferentes áreas. Também podem ser realizados testes junto 

aos estudantes dos últimos períodos, para uma verificação do domínio dos estudantes 

concluintes em relação aos temas abordados neste estudo. O trabalho pode ser expandido tanto 

geograficamente quanto nos tipos de universidades brasileiras: universidades estaduais, 

privadas e federais que não foram consideradas neste trabalho. Finalmente, é importante 

ressaltar que apenas a Parte 4 – Avaliação de Empreendimentos da NBR 14.653 foi considerada 

neste trabalho. As outras partes da norma que tratam de áreas de avaliação específica (Parte 2: 

Imóveis urbanos; Parte 3: Imóveis rurais; - Parte 4: Empreendimentos; - Parte 5: Máquinas, 

equipamentos, instalações e bens industriais em geral; - Parte 6: Recursos naturais e ambientais; 

- Parte 7: Patrimônios históricos.) também deveriam ser objeto de novos estudos, pois, os 

resultados deste trabalho, mostram que há uma indevida reserva de atuação que não deveria 

existir. 
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UFES – Universidade Federal do Espirito Santo. Ementas do curso de Engenharia de Produção 

– Campus Vitória. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato 

realizado em 10/03/2016. 
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UFES – Universidade Federal do Espirito Santo. Ementas do curso de Engenharia de Produção 

– Campus São Matheus. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 10/03/2016. 

 

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá. Ementas do curso de Engenharia Civil. Disponível 

em https://portalacademico.unifei.edu.br/files/material/ppc/C01_ECI.pdf - acessado em 

10/01/2016. 

 

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá. Ementas do curso de Engenharia de Produção – 

Campus Itabira. Disponível em 

https://portalacademico.unifei.edu.br/files/material/ppc/C02_EPR.pdf - acessado em 

10/01/2016. 

 

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá. Ementas do curso de Engenharia de Produção – 

Campus Itajubá. Disponível em 

https://portalacademico.unifei.edu.br/files/material/ppc/C01_EPR.pdf - acessado em 

10/01/2016. 

 

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Muriqui. Ementas do curso de 

Administração – Campus Teófilo Otoni. Disponível em 

www.ufvjm.edu.br/prograd/regulamento-dos-cursos/doc_download/413-.html - acessado em 

15/01/2016. 

 

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Muriqui. Ementas do curso de 

Engenharia Civil – Campus Teófilo Otoni. Disponível em 

www.ufvjm.edu.br/prograd/regulamento-dos-cursos/doc_download/806-.html - acessado em 

15/01/2016. 

 

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Muriqui. Ementas do curso de 

Engenharia de Produção –INSTITUTO DE CIENCIA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA. 

Disponível em www.ufvjm.edu.br/prograd/regulamento-dos-cursos/doc_download/819-.html - 

acessado em 15/01/2016. 

 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia. Ementas do curso de Administração –FACIP. 

Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 

09/05/2016. 

 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia. Ementas do curso de Administração –FACEN. 

Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 

09/05/2016. 

 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia. Ementas do curso de Engenharia Civil –Faculdade 

de Engenharia Civil. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 09/05/2016. 

 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia. Ementas do curso de Engenharia de Produção –

FACIP. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado 

em 09/05/2016. 
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UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Engenharia Civil –CENTRO DE 

CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICA. Disponível em http://www.civ.ufv.br/wp-

content/uploads/2014/05/Projeto-pedagogico-do-curso-2013.pdf - acessado em 26/01/2016. 

 

UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Engenharia de Produção – 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICA. Atendimento via telefone ao autor 

do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 25/04/2016. 

 

UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Administração – CENTRO DE 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. Atendimento via telefone ao autor do trabalho 

Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 25/04/2016. 

 

UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Administração – CENTRO DE 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. Atendimento via telefone ao autor do trabalho 

Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 25/04/2016. 

 

UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Administração – Campus 

Florestal. Disponível em http://www.novoscursos.ufv.br/graduacao/caf/adt/www/wp-

content/uploads/2011/05/PPC-Administra%C3%A7%C3%A3o-UFV-CAF-2013.pdf- 

acessado em 26/01/2016. 

 

UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Administração – Campus Rio 

Paranaíba. Disponível em http://www.novoscursos.ufv.br/graduacao/crp/adt/www/wp-

content/uploads/2011/05/PROJETO-POLITICO-PEDAGOGICO-AGOSTO-20111.pdf - 

acessado em 26/01/2016. 

 

UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Engenharia Civil – Campus Rio 

Paranaíba. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato 

realizado em 25/04/2016. 

 

UFV – Universidade Federal de Viçosa. Ementas do curso de Engenharia de Produção – 

Campus Rio Paranaíba. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 25/04/2016. 

 

UFTM – Universidade Federal do Triangulo Mineiro. Ementas do curso de Engenharia de 

Produção. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato 

realizado em 14/03/2016. 

 

UFTM – Universidade Federal do Triangulo Mineiro. Ementas do curso de Engenharia Civil. 

Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 

14/03/2016. 

 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora. Ementas do curso de Administração –Campus 

Governador Valadares. Disponível em http://www.ufjf.br/cat/graduacao/cursos/curriculos-

ativos/?CodCurso=01GV - acessado em 11/05/2016. 

 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora. Ementas do curso de Administração –Campus 

Juiz de Fora. Disponível em http://www.ufjf.br/cat/graduacao/cursos/curriculos- 

ativos/?CodCurso=46A - acessado em 11/05/2016. 
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UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora. Ementas do curso de Engenharia de Produção –

Campus Juiz de Fora. Disponível em http://www.ufjf.br/cat/graduacao/cursos/curriculos-

ativos/?CodCurso=49A - acessado em 11/05/2016. 

 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora. Ementas do curso de Engenharia Civil – Campus 

Juiz de Fora. Disponível em http://www.ufjf.br/cat/graduacao/cursos/curriculos-

ativos/?CodCurso=24A - acessado em 11/05/2016. 

 

UFLA – Universidade Federal de Lavras. Ementas do curso de Engenharia Civil. Atendimento 

via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 14/03/2016. 

 

UFLA – Universidade Federal de Lavras. Ementas do curso de Administração. Atendimento 

via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado em 14/03/2016. 

 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Ementas do curso de Administração.  Campus 

Face. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato realizado 

em 17/03/2016. 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Ementas do curso de Engenharia Civil.  

Campus Pampulha. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 17/03/2016. 

 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Ementas do curso de Engenharia de Produção.  

Campus Pampulha. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 17/03/2016. 

 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. Ementas do curso de Administração.  Campus 

Mariana ICSA. Disponível em 

http://www.icsa.ufop.br/documentos/administracao/projeto_pedagogico/projeto_pedagogico.p

df - acessado em 22/03/2016. 

 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. Ementas do curso de Engenharia de Produção.  

Campus João Monlevade. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 22/03/2016. 

 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. Ementas do curso de Engenharia Civil.  Campus 

Ouro Preto. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. Contato 

realizado em 22/03/2016. 

 

UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei. Ementas do curso de Engenharia Civil.  

Campus Alto Paraobeba. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 06/04/2016. 

 

UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei. Ementas do curso de Engenharia de 

Produção.  Campus Santo Antônio. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo 

Seixas Rosa. Contato realizado em 06/04/2016. 

 

UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei. Ementas do curso de Administração.  

Campus Tancredo Neves. Atendimento via telefone ao autor do trabalho Rodrigo Seixas Rosa. 

Contato realizado em 06/04/2016. 
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APENDICE A 

E-mail nº 320/2016/CFA/CFP 

De: Adm. Mauro Kreuz 

Para: Rodrigo Seixas Rosa (seixas.rodrigo@gmail.com)  

Local e Data: Brasília/DF, 08 de março de 2016. 

Assunto: Regulamentação da profissão de Administrador. 

Referência: Protocolo CFA nº 1.160/2016. 

=================================================================== 

 

Agradecemos o contato e transcrevemos abaixo o artigo 3º da Lei nº 4.769/65: 

 

“Art. 3º - O exercício da profissão de Administrador é privativo: 
a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no 

Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou 

reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de 

Educação, nos termos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961". (grifo 
nosso). 

  

 Posteriormente, com a promulgação da Lei nº 7.321, de 13/06/1985, sancionada pelo então Presidente 

da República, José Sarney, foi alterada a denominação do Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Técnicos de Administração para Conselho Federal e Conselhos Regionais de 

Administração. Dessa forma, a denominação de “Técnico em Administração” até então utilizada para 

indicar o profissional com registro em CRA nos termos da Lei 4.769/1965, foi alterada para 

“Administrador”.  

Essa mudança vinha sendo reivindicada pela categoria durante muitos anos, que entendia 

haver uma conotação de profissão de nível médio na expressão: “Técnico de Administração”. Os 

Administradores consideravam que a denominação descredibilizava o profissional de nível superior.   

A partir de então, a mudança do nome foi o prenúncio de um forte período de desenvolvimento para a 

autarquia.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Adm. Mauro Kreuz 

Diretor da Câmara de Formação Profissional 

CRA-SP nº 85.872 

 

 

  

mailto:seixas.rodrigo@gmail.com
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APENDICE B 

 

Roteiro Semiestruturado 

1) Qual seu nome? 

2) Qual a sua formação? 

3) Quanto tempo de formado (graduação)? 

4) Em qual instituição de ensino e quais disciplinas o Sr.(a) leciona? O Sr.(a) tem ou já teve alguma 

outra atividade profissional? 

5) Para realizar uma avaliação de um empreendimento (citar ou não os requisitos de avaliação da 

norma), quais as principais disciplinas de um curso de graduação são importantes para fornecer 

conhecimento necessário para realizar esta atividade? 

6) Dentro dessas disciplinas citadas quais são os conteúdos específicos necessários mais 

importantes para realizar a avaliação de empreendimentos? 

7) Discutir a afirmação:  

 

Os profissionais formados em diferentes áreas, mas que durante sua graduação, receberam 

conteúdo semelhante aos necessários para realizar a avaliação de um empreendimento, teriam 

condições de realizar a avaliação. 

 

8) O Sr.(a) concorda com a resolução do CONFEA que restringe a realização da avaliação aos seus 

filiados? Inclusive no que se refere a avaliação de empreendimentos? 

9) Já atuou fazendo algum tipo de avaliação, tais como, veículos, imóveis, processo produtivo? 

10) O Sr.(a) teve algum contato com a avaliação de empreendimento? 

11) Existe alguma pergunta relacionada a atividade de avaliação que nós deveríamos ter feito, que 

deixamos de fazer durante esta entrevista? Além disso, o senhor teria algo a acrescentar, sobre 

as questões aqui abordadas? 
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APENDICE C  

 

Relatório da entrevista com o especialista Nilson Brandalise realizada em 11 de maio de 

2016 

O professor Nilson Brandalise, a partir de agora tratado apenas pelo primeiro nome, 

formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica do Paraná, no ano de 1983 

(33 anos de formado), atualmente leciona as disciplinas de Engenharia Econômica e 

Administração Financeira para o curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense, Campus Vila Santa Cecília – Volta Redonda-RJ. Acumula 

a experiência de ter trabalhado em bancos e ter lecionado em outras faculdades. 

Ao ser questionado sobre a possibilidade que profissionais formados em diferentes áreas 

sejam considerados aptos a realizar tal avaliação, considerando que durante a graduação tenham 

tido acesso a conteúdos semelhantes aos considerados necessários para que um profissional 

realize uma avaliação de empreendimentos, o professor Nilson afirma que é necessário definir 

qual é o ponto que se inicia o trabalho do administrador e do engenheiro. Considerando que o 

engenheiro convive com questões relacionadas à máquina, este profissional seria mais 

adequado para levantar os dados relativos a uma especificidade de uma máquina. Entretanto, 

uma vez que os dados já tenham sido coletados, o administrador é plenamente capaz de realizar 

a avaliação destes dados. 

O professor Nilson destacou a questão sobre o ponto em que se inicia a atividade de cada 

profissional, e da relevância de qual tipo de análise estará sendo realizada: “numa situação de 

máquina, falando de uma especificidade do aparelho, o engenheiro é o capacitado, mas numa 

situação empresa, ou organização, o trabalho dos dois se inicia juntos” (N.B) 

Ao ser solicitado que discutisse a relação entre os requisitos da NBR 14653-4 e as 

disciplinas oferecidas no curso de graduação em Engenharia de Produção, começando pela 

Análise Operacional do Empreendimento, o professor Nilson citou que era importante que seja 

mais claro ao que a norma se refere. Em seu entendimento, a análise técnica do equipamento 

fugia ao escopo de suas disciplinas e acredita que tais atribuições seriam exclusivas aos 

engenheiros. Ressaltou, porém, que se a norma fala da avaliação de um fluxo de caixa na forma 

operacional, a disciplina de Fundamentos da Engenharia Econômica e a de Fundamentos da 

Economia forneceriam os conhecimentos necessários. Segundo seu ponto de vista, a norma 

seria extremamente baseada na DRE e no fluxo de caixa, com o fluxo de caixa explorado na 

disciplina Custos Industriais e a DRE na disciplina Administração Financeira. 
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Quanto aos métodos de quantificação do custo, informou que são abordados em três 

disciplinas: 1) Contabilidade Gerencial; 2) Custos Industriais e 3) Administração Financeira; 

por meio da análise de demonstrativos. 

No momento em que a norma avança para a análise de riscos de um empreendimento, a 

análise de sensibilidade e cenários, o professor Nilson destaca a importância do conhecimento 

estatístico para lidar com risco. Para o professor, as disciplinas que melhor se encaixam nos 

requisitos são Fundamentos da Economia, Fundamentos da Engenharia Econômica, 

Administração Financeira e Estatística. A Administração Financeira também teria importância 

para que os discentes obtenham conhecimentos acerca de Valor Econômico Adicionado, Valor 

de Mercado e Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, com a disciplina de Princípios de Marketing 

sendo responsável por fornecer subsídios para a análise de Fatores de Mercado Qualitativos e 

Quantitativos, a Análise Sensorial e os diagnósticos de mercado.  

Convidado a discutir se a norma baseada na resolução do CONFEA estaria correta, o 

professor novamente afirma ser necessário definir o ponto de início de trabalho de cada 

profissional, de forma a determinar quando é necessário um engenheiro e quando é necessário 

um administrador, destacando que existem atividades destas profissões que se sobrepõem. 

Concluindo, o professor Nilson informou que teve contato com avaliações de 

empreendimentos no campo teórico e também realizou avaliação de imóveis. Como sugestão, 

disse que seria importante incluir a atividade dos egressos do curso de Engenharia Mecânica 

como uma forma de engrandecer a presente pesquisa.  

Relatório da entrevista com o especialista Ualison Rébula de Oliveira realizada em 11 de 

maio de 2016 

O professor Ualison Rébula de Oliveira, a partir de agora tratado apenas pelo primeiro 

nome, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Severino Sombra em 1999 (17 

anos de formado) e em Administração de Empresas pela Universidade Veiga de Almeida em 

2009 (7 anos de formado), leciona as disciplinas Matemática Financeira, Administração 

Financeira e Orçamentária I e II para os cursos de Administração e Ciências Contábeis do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal Fluminense, Campus 

Aterrado – Volta Redonda-RJ. Acumula, ainda, a experiência 15 anos de trabalhado em uma 

instituição financeira.  

Solicitado a relacionar os requisitos da norma, de acordo com as disciplinas em que os 

conteúdos são abordados, o especialista afirma que a disciplina de Administração de Produção, 

fornece conhecimentos para os alunos em relação à capacidade instalada, viabilidade de 

crescimento e indicadores de produção, embora não veja nenhuma disciplina no currículo capaz 
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de capacitar o aluno em relação à adequabilidade técnica e condições de manutenção e 

renovação. 

Ao falar sobre a análise das séries históricas do empreendimento que segundo a norma 

(devem conter dados relativos à evolução da configuração física do empreendimento ao longo 

do tempo e seu desempenho operacional, econômico e financeiro ao longo do tempo), o 

professor acredita que ao se falar destes requisitos especificamente, o engenheiro é que já não 

teria condições de realizar a avaliação econômico-financeira do empreendimento uma vez que 

a formação em engenharia não fornece em suas disciplinas o conteúdo para isso. O especialista 

solicita que se especifique qual das engenharias está sendo estudada, pois um engenheiro de 

produção até teria acesso aos conteúdos econômico-financeiros através de disciplinas como a 

Engenharia Econômica, mas os outros ele acredita que não, no curso de administração esses 

conteúdos são abordados nas disciplinas de Administração Financeira e Matemática Financeira, 

e cita que nenhuma disciplina fornece subsidio para a avaliação da configuração física de um 

empreendimento.  

Em relação a análise de fatores de mercado qualitativos e quantitativos, análise sensorial 

e o diagnóstico de mercado, Ualison afirma que o administrador é capacitado ao longo da 

administração para realizar tal tarefa e o engenheiro não, o entrevistado ressalta que se sente 

bastante a vontade para falar sobre o tema, uma vez que possui a graduação em ambas as áreas 

em estudo, e que no curso de engenharia mecânica, não teve acesso a conteúdo como avaliação 

de empreendimentos ou pesquisa e diagnóstico de mercado.  Seguindo o raciocínio cita que as 

disciplinas financeiras abordadas ao longo da graduação em Administração de Empresas, 

abordam conceitos como taxas de desconto, modelagem, identificação de custos e métodos para 

identificar o valor, estimativa do horizonte e análise de risco, e também acredita que as 

disciplinas de engenharia econômica, abordem, talvez de forma diferente, uma vez que, sendo 

disciplinas mais sucintas, a abordagem provavelmente seja superficial, esse caso para os 

conteúdos no curso de Engenharia de Produção,  mas ressalta que não acredita que outras 

engenharias tenham acesso a estes conteúdos nas disciplinas obrigatórias.  

Posteriormente, quando requisitado a discutir a afirmação de que profissionais formados 

em diferentes áreas, mas que durante sua graduação, recebam os conteúdos necessários para 

realizar a avaliação de um empreendimento estariam aptos a realizar a avaliação, o professor 

afirma que percebe que dentro da quantidade de itens, a norma cita que o profissional deve ser 

capaz de avaliar, assim sendo, o administrador terá mais capacidade do que o engenheiro, para 

a realização da avaliação de empreendimentos, porém, certas atividades especificas devem ser 

exercidas pelos engenheiros, e que para seguir a norma rigorosamente seriam necessários um 
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engenheiro e um administrador, ou um profissional que possuísse as duas graduações, mas que 

dentro dos tópicos discutidos, o administrador apresentaria maiores condições.  Assim o 

professor acredita que como a norma priva somente aos engenheiros a avaliação de 

empreendimentos, a norma está equivocada.  

O professor Ualison afirma ter atuado com avaliações através de projetos de 

investimentos e análises financeiras. 

Relatório da entrevista com o especialista Ricardo César da Silva Guabiroba realizada 

em 12 de maio de 2016 

O professor Ricardo César da Silva Guabiroba, a partir de agora tratado apenas pelo 

primeiro nome, formado em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense 

em 2006 (10 anos de formado), atualmente leciona as disciplinas de Administração de Materiais 

e Administração da Produção para o curso de Administração do Instituto de Ciências Humanas 

e Sociais, da Universidade Federal Fluminense, Campus Aterrado – Volta Redonda-RJ.  

Carrega a experiência de ter trabalhado como analista de Logística na Companhia Siderúrgica 

Nacional, e engenheiro na Petrobras.  

De acordo com o Professor Ricardo, ao avaliar os passos para a realização da avaliação 

de empreendimentos com os conteúdos abordados na graduação, a disciplina de Administração 

de Produção, aborda os conteúdos relacionados à Análise Operacional do Empreendimento 

(quanto a adequabilidade técnica, a capacidade instalada, condições de manutenção e 

renovação, viabilidade de crescimento e indicadores de produção). 

Dentro da análise das séries históricas do empreendimento o professor acredita que o 

profissional deve ter uma base sólida de projetos, assim a disciplina de Gestão de Projetos é 

relevante, pois para realizar a fase de execução da forma correta é necessário ter domínio das 

etapas de planejamento, sendo essenciais também as ferramentas para analisar a viabilidade 

financeira abordadas na disciplina de Administração Financeira, o professor aborda outro ponto 

de vista ao citar a Administração da Produção, como uma disciplina que fornece instrumentos 

para a economia, uma vez que tal disciplina foca na redução de desperdícios.  

Quanto aos fatores de Mercado, qualitativos e quantitativos, a análise sensorial, os 

cenários aplicáveis e o diagnóstico de mercado, o professor acredita que as disciplinas de 

Marketing, sejam as mais relacionadas a estes conteúdos. Para Ricardo, o conteúdo relacionado 

a taxa de desconto será explorado em Administração Financeira Orçamentária, porém os alunos 

precisam ter bem desenvolvidos os conhecimentos algébricos e estatísticos, a Administração 

Financeira também é citada como fundamental para os conteúdos relacionados a modelagem, 

indicadores de viabilidade, e métodos para indicar custos.  
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O professor Ricardo cita ainda a disciplina de Pesquisa Operacional, como base para a 

análise de sensibilidade (parte da análise de risco), e as disciplinas relacionadas à contabilidade 

como as que tratam de Identificação do Resultado, valor de mercado e preço de liquidação 

forçada. 

Ao discutir a afirmação que os profissionais formados em diferentes áreas, mas que 

durante a graduação, recebam o conteúdo necessário para a realização da avaliação de um 

empreendimento tem condições de realizar a avaliação; o professor diz pensar que os 

profissionais têm condições de contribuir para a avaliação, mas não se pode pensar em algo 

isolado, pois sozinho talvez o administrador não tenha condições, mas afirma que seguindo a 

norma a risca, o engenheiro também não possui, Ricardo afirma pensar que é preciso uma 

combinação entre os profissionais das diversas áreas, combinando o conhecimento do gestor na 

área do planejamento, usando o PDCA na gerência do empreendimento, mas afirma ser 

necessário o uso da técnica mais apurada que o engenheiro possui como forma de alcançar o 

sucesso do empreendimento, o entrevistado acredita que por esta técnica a norma aceitaria todas 

as engenharias, mas afirma não ser capaz de enxergar como a engenharia metalúrgica se 

encaixaria por exemplo.  

O professor Ricardo também expressa que de certa maneira até concorda com a resolução 

do CONFEA, pois este acaba visando seus filiados, o foco é voltado para os engenheiros, mas 

devem ser avaliados quais profissionais podem contribuir para o desenvolvimento do projeto, 

pois o conselho pode acabar virando um nicho.  

O docente afirma não possuir experiências práticas na área de avaliação de 

empreendimentos.  

Relatório da entrevista com o especialista José Ricardo Maia de Siqueira realizada em 17 

de maio de 2016 

O professor José Ricardo Maia de Siqueira, agora tratado apenas pelo seu primeiro nome, 

é formado em Administração de Empresas no ano de 1986 (30 anos de formado), atualmente 

leciona as disciplinas de Administração Financeira 1 e 2 para os cursos de Administração de 

Empresas e Ciências Contábeis do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade 

Federal Fluminense, Campus Aterrado – Volta Redonda-RJ. Acumula a experiência de ter 

exercido as funções de auditor e controlador, analista de finanças e ter sido sócio de algumas 

empresas.  

O professor José Ricardo, solicitado a relacionar os requisitos da norma de avaliação de 

empreendimentos aos conteúdos abordados ao longo da graduação, o primeiro item questionado 

foi a análise operacional de um empreendimento, José Ricardo cita que a administração da 
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produção aborda parte deste conteúdo, e que o conteúdo relacionado a entradas de caixa 

operacionais são abordados na disciplina de administração financeira 2.  Em relação à análise 

de séries históricas de um empreendimento (esta deve conter dados da evolução, do espaço 

físico do empreendimento, do seu desempenho, operacional, econômico e financeiro ao longo 

do tempo), José Ricardo cita as disciplinas de métodos quantitativos quando se fala de séries 

históricas, e quando se fala nos tópicos econômico-financeiros o entrevistado cita novamente 

as disciplinas de Administração Financeira.  

Falando sobre a análise e o diagnóstico de mercado o especialista diz que tal conteúdo 

pode ser abordado em diversas disciplinas, e que ele próprio já explorou o tema ao lecionar a 

disciplina de Teoria Geral da Administração.  

O professor coloca a disciplina de Administração Financeira como básica para fornecer 

aos alunos conhecimentos sobre taxa de desconto, estimativa de horizontes e cenários, análise 

de riscos, valor de mercado e preço de liquidação forçada, afirma ainda que o valor é um 

conteúdo básico de finanças, assim como os indicadores de viabilidade. Indica ainda que os 

métodos de quantificação dos custos são vistos nas disciplinas de contabilidade, tanto na 

contabilidade de custos quanto na contabilidade gerencial.  

José Ricardo informa que no geral os principais conteúdos para realizar uma avaliação de 

empreendimentos, do ponto de vista do valor, são que o profissional saiba calcular com alguma 

precisão o valor de investimento inicial, de forma, a saber, se o empreendimento será viável ou 

não quando avaliado através dos indicadores financeiros. Em caso de avaliação de ativo, para 

o entrevistado é necessário que se faça uma estimativa das entradas do fluxo de caixa, além de 

ter o domínio de técnicas que permitam trazer tal valor para o presente descontado a uma 

determinada taxa, assim as principais disciplinas são as das áreas de finanças.  

Induzido a discutir a afirmação que os profissionais formados em diferentes áreas, mas 

que durante a graduação tenham recebido conteúdo semelhante, aos necessários para a 

realização da avaliação de empreendimentos, possuem condições de realizar a avaliação de 

empreendimentos, José Ricardo afirma que sim, dentro do que foi visto através dos requisitos 

da norma não só os administradores, mas também economistas e contadores poderiam realizar 

a avaliação, inclusive tais profissionais estariam mais próximos aos conteúdos abordados na 

NBR 14.653-4, que um engenheiro metalúrgico por exemplo. 

Em prosseguimento o professor afirma não concordar com a resolução do CONFEA que 

restringe as atividades de avaliação aos engenheiros, e que tal atitude pode impor uma reserva 

de mercado. José Ricardo teve a experiência de trabalhar com a avaliação de negócios e já 

orientou teses de mestrado relacionadas ao assunto. 
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Relatório da Entrevista realizada com o engenheiro Rubens Dantas, em 19 de maio de 

2016 

O engenheiro Rubens Alves Dantas, formado pela Universidade Federal de Pernambuco 

em 1978, possui curso de extensão em engenharia de avaliação realizado na Universidade de 

São Paulo em 1980, especialização em Engenharia Econômica, na Universidade Católica de 

Pernambuco, 1981, Mestrado em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal de 

Pernambuco em 1986 e doutorado em Economia também pela Universidade Federal de 

Pernambuco em 2003.  

Através de contato por e-mail, Rubens Alves Dantas, a partir de agora tratado apenas pelo 

primeiro nome, informou que acredita que os principais conteúdos a serem ministrados aos 

alunos dos cursos de graduação para que estes possam realizar a avaliação de um 

empreendimento, são os relacionados a Matemática Financeira e a Engenharia Econômica. 

Rubens disse que não existem impedimentos para que o administrador, realize a avaliação de 

um empreendimento. E que os profissionais formados em diferentes áreas, porém que durante 

a graduação tenham tido acesso aos conteúdos necessários para realizar a avaliação de 

empreendimento, estão aptos a realizar tal avaliação.  

Em resposta à pergunta sobre sua opinião em relação a norma que restringe a avaliação 

de empreendimentos aos filiados ao CONFEA, Rubens afirmou que a norma não impõe tal tipo 

de restrição.  

Relatório da Entrevista realizada com o engenheiro Thiago Amorim, em 04 de Julho de 

2016 

O engenheiro Tiago Duarte Amorim, a partir de agora tratado apenas por seu primeiro 

nome, é formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense 

e com Mestrado em Modelagem Computacional pela mesma Universidade. Atualmente é 

Coordenador da Regional Sul do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de 

Janeiro, respondendo pelo atendimento e fiscalização de profissionais e empresas em 18 

munícipios no Sul do Estado. Carrega a experiência de ter exercido a função de analista júnior 

na empresa Intelig Telecomunicações, e de Engenheiro do CREA-RJ, realizando planejamento 

de fiscalização em áreas afins da Engenharia.  

Questionado sobre os conhecimentos que o profissional deve possuir para que possa 

realizar uma avaliação de empreendimentos Tiago afirma que o profissional deve possuir 

conhecimento técnico dos bens imóveis e móveis a serem avaliados, pertinentes a sua formação 

profissional, cita que quando se refere ao conhecimento técnico quer dizer que por exemplo, o 

engenheiro mecânico deve ser o responsável pela avaliação de máquinas e bens móveis 
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pertencentes a Eng. Mecânica, assim como o Eng. Eletricista deve avaliar subestações, e assim 

por diante.  O especialista cita o art.2º da resolução nº345/90 do CONFEA que diz:  

 

“Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas 

diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, 

dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos 

relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e 

instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens 

e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições 

destas profissões.” 

 

Entretanto, segundo o especialista existem outras questões que são restritas aos corretores 

de imóveis. E que existem duas Decisões Plenárias do CONFEA (nº1339 e 1343) que 

exemplificam tal questão.  

Quando convidado a discutir a afirmação que: “Todos os profissionais que durante sua 

graduação receberam conteúdo que se aproximam dos necessários para realizar a avaliação de 

um empreendimento estão aptos a realizar este tipo de avaliação”, Tiago afirma que a colocação 

é perfeita, porém devem ser respeitadas que cada profissional avalie as questões pertinentes a 

sua área de formação.  

Tiago informa que nunca atuou como avaliador, nem teve contato direto com a avaliação 

de empreendimentos, mas que concorda com a restrição do CONFEA que restringe a avaliação 

de empreendimentos aos seus filiados, ressalta que o Sistema CONFEA/CREA, é instituído por 

lei que lhe confere poder de polícia administrativa para a fiscalização do exercício profissional, 

assim como conferir ou não atribuições aos seus profissionais com base na sua formação. Dessa 

forma a avaliação de empreendimentos prevista na resolução nº 345, do CONFEA, é privativa 

de profissionais do Sistema CONFEA/CREA. Ressaltando que nesse caso o conhecimento 

técnico destes profissionais permitirá que o empreendimento seja avaliado de forma correta e 

que a avaliação será feita baseada em boas práticas de Engenharia e/ou Agronomia.  

O engenheiro cita que existem conteúdos da norma que são de domínio exclusivos dos 

profissionais de engenharia, diz que todo o conteúdo da graduação de um engenheiro é 

exclusivo dos portadores da engenharia em tal modalidade, e que tal conhecimento não pode 

ser transferido a um leigo.  

Encerrando afirma que como forma de melhorar o estudo deve ser abordada a diferença 

entre a avaliação de corretores de imóveis, normalmente mercadológica e restrita a imóveis 

como a própria denominação já indica, e a avaliação mais técnica realizada por profissionais 

do Sistema CONFEA/CREA, com vistas a benfeitorias e equipamentos dos empreendimentos.  
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ANEXO I 

 

Conteúdos a serem ministrados aos estudantes nos cursos de engenharia, de acordo 

com o Art.6º, da CES 11.  

 

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; 

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;  

IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;  

V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  

VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;  

VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;  

VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;  

IX - atuar em equipes multidisciplinares;  

X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;  

XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;  

XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;  

XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
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ANEXO II 
  

 

Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005 do CNE, em seu Art. 2° no § 1º: 

 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;  

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;  

IV - formas de realização da interdisciplinaridade;  

V - modos de integração entre teoria e prática;  

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;  

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;  

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para ainiciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-prática ou de 

formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio 
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ANEXO III 

 

Competências do Administrador, de acordo com o Art. 4º da Resolução nº 4, da CES 

 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 

diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

 II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

 III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 

compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu 

controle e gerenciamento;  

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com 

valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e 

causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem 

assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes 

contextos organizacionais e sociais;  

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 

profissional; 

 VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 

atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, 

revelando-se profissional adaptável; 

 VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 

projetos em organizações; e  

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais. 
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ANEXO IV 

 

Conteúdos a serem ministrados aos alunos do curso de Administração de acordo com o Art. 5º 

da Resolução nº 4, da CES 

 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos 

antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-

profissionais, políticos, comportamentais, econômicos e contábeis, bem 

como os relacionados com as tecnologias da comunicação e da 

informação e das ciências jurídicas; 

 II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 

específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e 

a administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, 

produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de 

informações, planejamento estratégico e serviços; 

 III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: 

abrangendo pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos 

matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam 

para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à 

administração; e  

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de 

caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do 

formando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


