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Natureza da Composição de Preços



VERDADE (Carlos Drummond de Andrade)

A porta da verdade estava aberta,
mas só deixava passar

meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só trazia o perfil de meia verdade.

(...)
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.

Chegaram a um lugar luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos.

Era dividida em duas metades...
(...)



O que define o 
preço de um 
imóvel?

?
No mercado de ações, os modelos 

de valuation (em certa medida 
subjetivos) tentam antecipar um 

dado tangível - o valor de 
transação de um ativo conhecido 

e definido.



No mercado imobiliário há uma dupla 
subjetividade: o modelo é subjetivo, como 
no mercado de ações, mas, diferente deste, 
o próprio objeto é subjetivo.



Por princípio:

Nenhum modelo estatístico deve perder de vista o grau de precisão da 

própria realidade subjacente. Neste caso: decisão do vendedor e do 

comprador que resulta em negócio. 



“Esta cidade só tem 
casas vermelhas, 
verdes e azuis…”



Por princípio:

Vale o Princípio de Pareto. E os 80% das variáveis modeláveis que 

respondem pelos últimos 20% da variação de preço somem nas ineficiências 

de mercado. 



Relevância da 
Modelagem

Hipótese do Mercado Eficiente 
(Fama, 1965)





Papel Ativo da 
Modelagem





Uma escolha:

AmanhãHoje



Para hoje:

“If it looks stupid but it works…”



Para hoje:

Algumas das opções de variáveis de que 
dispomos são tautológicas. Elas não 
compõem os preços que vendedores 
pedem ou compradores oferecem, mas, 
explicando a si mesmas, aumentam a 
eficiência do modelo.

Exemplos:
- Valor de IPTU
- Planta de valores existente
- Valores antigos
- Renda



Para amanhã:

Se o modelo não consegue prever, ainda 
que teoricamente, o impacto de ajustes 
urbanos nos preços, o modelo é pelo 
menos parcialmente redundante. Pode 
nos ser útil para este ano, mas já não 
servirá tanto no ano que vem.

E menos ainda para nós, do 
planejamento.



Alguns princípios:

1. Se um parâmetro não é relevante para quem compra ou para quem 

vende, não faz sentido incorporá-lo no modelo.

2. Se a regressão de uma variável desafia o senso comum - um benefício 

que reduza o valor de um imóvel, por exemplo - ele provavelmente está 

errado.

3. Se esse resultado contrassensual melhora a eficiência do modelo (R², 

desvio padrão), então há pelo menos dois problemas.



4. R² alto é bom - R² muito alto é sinal de problema.

5. Se o modelo for eficiente, que seja publicizado. E melhorado.

Alguns princípios:



Questões Específicas



I. Escolha das Variáveis

A participação de cada variável na composição de preço de um imóvel pode 

variar de região para região, mas, na escala de BH, entendo serem pequenas 

mudanças escalares (corrigíveis por um mapa gradiente de calibragem de 

pesos?). Regressões por agrupamento podem ser problemáticas em um 

mercado de baixa eficiência (poucas amostras, overfitting, difícil de validar 

manualmente).



II. Questões de Vizinhança
IV. Atividades Comerciais

Localização: a dimensão mais difícil de modelar (mas a que mais nos 

interessa no planejamento urbano). Tomar muito cuidado com 

arbitrariedades que explicam o “hoje” sem conexão com o “amanhã”. Melhor 

adotar uma abordagem experimental, incremental e que deixe um mapa 

interpolado de correção de resíduos* - que seja aprimorado a cada nova 

variável proposta e que tenda a 1.

*oferta/demanda; estigmas locais (positivos ou negativos); etc.







IV. Atividades Comerciais

Krigagem - método de interpolação que provavelmente melhor reproduz a 

natureza das variações locais típicas de variáveis localizacionais urbanas.

Características das atividades comerciais: integrar com outras bases na 

medida do possível.



III. Oferta/demanda e política de crédito



III. Oferta/demanda e política de crédito

Política de crédito tem impacto imenso no valor dos imóveis, mas efeitos 

não são imediatos. Para incorporar impactos de política de crédito (e outros 

fatores temporais) - calibrar a série histórica com algum índice agregado?



V. Um único modelo?

Pelo exposto, não nos parece que o mercado de apartamentos da cidade 

seja tão complexo e contraintuitivo que justifique abordagens 

demasiadamente complexas (e por isso, entre outras coisas, de difícil 

validação pessoal). Melhor seria adotar um modelo geral com camadas de 

calibragens locais



VI. Fortes discontinuidades

Desconsiderar inferência em regiões de pouca relevância para este estudo, 

como favelas, mas, se melhorar o modelo (v. “Questões de Vizinhança”), 

incorporar seus impactos. A descontinuidade ocorre na ruptura ZEIS-cidade 

formal, ou seja, é pouco relevante em si. Dali para fora ela irradia 

continuamente (a verificar - perfil de amortecimento).



Em suma:

- Precisamos sofisticar os dados e simplificar os modelos

- Integração entre órgãos da PBH

- Integração com órgãos externos (CEF, imobiliárias…)

- Tornar o mercado imobiliário mais eficiente (regulamentar exigência 

de apresentação de parâmetros imobiliários - ARPP, etc)

- Limpar os dados oficiais: Regulação Urbana sistematizar coleta de 

dados sobre unidades e áreas comuns? Algum processo deste tipo para 

edificações existentes?
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