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1.

Aspectos gerais do modelo;
GWR;
b) Janela (Bandwidth);
c) Vizinhança;
a)

2.

Fenômenos pertinentes à modelagem;
Variáveis relevantes;

a)
i.
ii.

iii.

b)

Renda;
IQVU;
Acesso à serviços (locais de influência);

Considerações.

 “Existe um ditado que fala que quem se parece se atrai.

De fato, boa parte da metodologia proposta baseia-se na
hipótese que imóveis parecidos terão preços parecido”
(p.11).
 Primeira lei da Geografia:


“Everything is related to everything else, but near
things are more related than
distant
things.”
(Tobler,1970).

4 etapas básicas para
construção de modelos:

Extraído de Christofoletti (1999,
p.26).

 Preço vs valor de Mercado (NBR-NBR 14653-1)
 Valor de Mercado: valor mais provável pelo qual se negociaria um determinado

bem;

 Preço: quantia pela qual se efetua, ou se propõe efetuar, uma transação

envolvendo um bem;

Risco das diferentes fontes de dados:
 Caixa: valor assegurado para o financiamento;
 aprovação de crédito;
 Valor da entrada pode estar “embutida” no financiamento;
 Interesse em imóvel específico;
 Anúncios: (Casa Mineira e Netimóveis);
 Valor de oferta (sem desconto);
 Capacidade negocial do vendedor;
 Localização aproximada;

 Transações: DM Tributos imobiliário ITBI;
 Operações de compra e venda;
 Operações informais de imóveis sem baixa de construção, comum em determinas áreas da

cidade.

 Abordagens sugeridas no relatório:
 Regressão por bairro e bairros vizinhos;
 Parâmetros globais de características do imóvel e sua vizinhança;
 Clusterização por bairro e bairros vizinhos;
 Alteração do modelo com a inserção de novas amostras.

 Implicações;
 Excesso de agrupamentos;

 Necessidade de modelar os “locais de Influencia” para se determinar efeitos

locais da vizinhança e equipamentos/serviços;
 Vários modelos globais, com “recortes” diferentes da cidade;

 Possibilidade:
 Uso de um modelo com parâmetros locais GWR;
 Parâmetros que possuem heterogeneidade espacial, ou seja, os parâmetros

possuem variabilidade no espaço;
 Identificar não estacionariedade ou, ainda, qual o raio de análise mínimo
necessário para que os parâmetros se sejam estacionários.

 Definição do Bandwidth, ou Raio de busca (janela).
 Distância fixa (h)
 Numero fixo de vizinhos (k vizinhos mais próximos).

 Em

situações onde os dados não são homogeneamente
distribuídos no espaço, é recomendada a utilização do bandwidth
variável:
Raio de busca fixo

Raio de busca
Raio de busca variável

 Critério de Akaike (AICc):
 Penaliza modelos com maior número de parâmetros (nesse caso,

busca-se menores valores do score)

𝑛 + 𝑡𝑟(𝐻)
𝐴𝐼𝐶𝑐 = 2𝑛 ln 𝜎 + 𝑛 ln 2𝜋 + 𝑛
𝑛 − 2 − 𝑡𝑟(𝐻)
Sendo que,
𝐻 = 𝑋(𝑋 𝑇 𝑤𝑖 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑤𝑖

Problema:
Se os dados estiverem muito dispersos, de tal forma que a definição de
h seja muito alta, o AICc pode não ser a melhor forma de ajuste.

 Validação cruzada (cross-validation):
 O critério CV (cross-validation) busca estimar h (raio de busca ou

bandwidth) retirando o valor da observação i, de forma a
minimizar a função
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 Isso reduz o efeito da observação i, dada a dispersão das outras

observações.

 Binária (vizinho ou não vizinho):

𝑤𝑖𝑗 = 1 ∀ 𝑑𝑖𝑗 ≤ ℎ
𝑤𝑖𝑗 = 0 ∀ 𝑑𝑖𝑗 > ℎ
 Matriz de distância gaussiana:
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 Matriz de distância biquadrática:
2

𝑤𝑖𝑗 = (1 − 𝑑𝑖𝑗 ℎ )2 ∀ 𝑑𝑖𝑗 ≤ ℎ
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 Renda:
 Sub declaração;
 Defasagem;

 Variáveis já contempladas no IQVU...
 Variáveis proxy:
 O item do IQVU relacionado à infraestrutura;
 O item do IQVU relacionado à saúde;
 O item do IQVU relacionado aos serviços urbanos;
 O item do IQVU relacionado à segurança;
 A pontuação final do IQVU;
 “variáveis proxy ligadas à presença de atividades comerciais na vizinhança

(que são obtidos através do CMC)”.
 “Proximidades”

 “zonas de influência dos lugares e instalações relevantes sejam modeladas pelos

polígonos de Voronoi. Estes polígonos fazem a divisão da cidade em polígonos
adjacentes. Cada polígono teria como ponto de referência o próprio lugar ou
instalação relevante”

 A área construída, sendo 50% para mais ou 50% para menos. Por exemplo,

ao avaliarmos um apartamento de 200 m2, poderão ser incluídos na
amostra apartamentos de 100 m2 até 300 m2;

Não seria um intervalo longo com alta amplitude dos valores em função da
área...
 O ano de construção: a diferença absoluta entre o ano do apartamento a

ser avaliado e o ano de cada apartamento da amostra será inferior a 20
anos;
20 anos não seria muito tempo para se comprar imóveis, sobretudo aqueles
de menor padrão?
 O padrão de acabamento, com uma diferença de uma unidade para cima

ou uma unidade para baixo. Por exemplo, a amostra de um apartamento a
ser avaliado de padrão P4 poderá conter apartamentos de padrão P3 a P5;
Não aumentaria o variância colocando na mesma amostra P3 (básico) e P5
(alto luxo)?
 Os quantis de renda:

grande variação da renda dentro de um mesmo bairro...

 A área construída, sendo 50% para mais ou 50% para menos. Por exemplo,

ao avaliarmos um apartamento de 200 m2, poderão ser incluídos na
amostra apartamentos de 100 m2 até 300 m2;

 Não seria um intervalo longo com alta amplitude dos valores em função da

área...

 O ano de construção: a diferença absoluta entre o ano do apartamento a

ser avaliado e o ano de cada apartamento da amostra será inferior a 20
anos;
 20 anos não seria muito tempo para se comprar imóveis, sobretudo aqueles

de menor padrão?

 O padrão de acabamento, com uma diferença de uma unidade para cima

ou uma unidade para baixo. Por exemplo, a amostra de um apartamento a
ser avaliado de padrão P4 poderá conter apartamentos de padrão P3 a P5;
 Não aumentaria o variância colocando na mesma amostra P3 (básico) e P5

(alto luxo)?

 Os quantis de renda:
 grande variação da renda dentro de um mesmo bairro...

Plano Diretor de Belo Horizonte
(Lei 7.165 /1996, Art. 83) prevê a criação de um
índice regionalizado destinado a avaliar a
qualidade de vida dos munícipes e monitorar a
implementação do Plano Diretor.

2000-2001:

Novo

cálculo pela PBH com
dados de 2000;

1994-1996:
Parceria entre a PBH e a
PUC, primeiro cálculo
com dados de 1994
(desenvolvimento da
metodologia);

2015-2016:
2007:
SMPL/PBH forma
equipe técnica que
assume a atualização
do IQVU;
desenvolvimento da
Nova Série do IQVU
(novos indicadores)

2004-2006:
Convênio com PUC
Minas para
sistematização da
metodologia e do
processo de cálculo;
atualização/correção
da metodologia de
cálculo.

É iniciada a discussão
de atualização
metodológica do IQVU
pela SMPL com
diversos
órgãos/secretarias.

2008-2014:

2017-2018:

Atualização periódica
da base de dados
pela equipe da
SMPL/PBH;
desenvolvimento de
ferramenta de cálculo
baseada no Microsoft
Excel.

SMGO/PBH assume o
cálculo do IQVU-BH.
Cálculo do IQVU 2016
com
base
na
metodologia anterior e
início
da
revisão
metodológica para o
IQVU 2018.

 Avalia a quantidade e a qualidade da oferta de bens e

serviços públicos e privados no espaço intraurbano;

 É composto por dados passíveis de atualização em um

curto intervalo de tempo (anuais ou bienais);

 É calculado a partir de informações provenientes dos

próprios órgãos públicos municipais e de prestadores
de serviços públicos.

 Instrumento de auxílio na distribuição de recursos do

Orçamento Participativo;

 Auxilia na definição das escolas localizadas em áreas

mais vulneráveis, em conjunto com o IVS, para orientar o
abono de estímulo à fixação profissional dos professores
(Lei Nº. 9815/2010 e Decreto Nº 14.021/2010);

 É um dos 25 indicadores de monitoramento da estratégia

de longo prazo do município, expressa no Planejamento
Estratégico BH 2030 (Decretos nº 14.791/2012 e nº 15.542
);

Segurança Urbana

Saúde

Meio Ambiente

Infraestrutura Urbana

Habitação

Esportes

Educação

Cultura

Abastecimento

Serviços Urbanos

Cenário Real

Modelo:
Cenário Ideal

"Defasagem"
(Modelo - Cenário)

Modelo Idealizado

Capacidade
contributiva

Valor dos Imóveis

(renda domiciliar)

Aceso à Serviços
Públicos
(saúde e educação)

 Do ponto de vista do Senso

comum:

 Quanto mais restrito o acesso

a serviços públicos, quanto
mais simples o imóvel e
menor renda, mais barato
deveria ser o imposto...

Art. 63 da Lei Nº 5.641, de 22 de dezembro de 1989:

Para o cálculo do valor do imóvel, são considerados os itens descritos
no Art. 70:
O valor venal do imóvel será determinado em função dos seguintes
elementos:
I.

Preços correntes das transações no mercado imobiliário;

II.

Zoneamento urbano;

III.

Características do logradouro e da região onde se situa o imóvel;

IV.

Características do terreno como: área; topografia, forma e
acessibilidade;

V.

Características da construção como área; qualidade, tipo e
ocupação; ano da construção; além dos custos de reprodução.

Art. 32 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei Nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (batizado de "Código" pelo Ato Complementar N°
36/67):
“o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU é definido em
seu como um imposto de competência dos municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana que tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana
do município”.
 Justiça tributária:
 O art. 145 § 1º da Constituição Federal, que diz:
 “(...) sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”.

 Estado deve arrecadar com responsabilidade, mantendo e garantindo a

igualdade social.

Obrigado.

