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• Economia Urbana: algumas visões teóricas sobre fenômenos e
variáveis relevantes

• Reflexões a partir de evidências empíricas
• Algumas notas a partir da leitura do material produzido pela PBH

RESUMO



ECONOMIA URBANA: dois pilares.
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Economia Urbana: fenômenos, modelos, e 
variáveis

Como o mercado 
de terras urbanas 

funciona?

Qual é a 
representação do 
espaço urbano?



Economia Urbana: a síntese Walras-Von
Thunen
Funcionamento do mercado Walrasiano  competição pelo uso do solo.

Melhor e maior uso. Tradeoff acessibilidade X custo de transporte

Círculos concêntricos, com anéis de produtividade.
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Economia Urbana: a visão ecológica

Não endereça claramente o funcionamento do mercado...

Zonas de uso, “nichos ecológicos”, barreiras físicas.
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Economia Urbana: a visão ecológica
Flávio Villaça (1999): metrópoles interioranas (360°), metrópoles litorâneas (180

ou 90°)
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Economia Urbana: real estate, finanças e
PK

Funcionamento do mercado  imóveis são ativos. Taxa de juros, nível de

financiamento, depreciação, bens não-fungíveis, liquidez, expectativas,

convenções. Ciclos macroeconômicos e especulação imobiliária.

Representação pulverizada (real estate) ou mosaico de externalidades.
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Economia Urbana: real estate, finanças e
PKRepresentação pulverizada (real estate) ou mosaico de

externalidades.
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Almeida (2015)



Reflexões a partir de evidências empíricas

Distância importa: 1ª lei da Geografia... mas e se houver barreiras?
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207 metros de distância...

Quantos quantas centenas de milhares de

reais na diferença no preço?

 Barreira pode ser física, social, convencional

(psicológica).
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Reflexões a partir 
de evidências 

empíricas

Equipamentos:

forma ou

função?

Estádio New Wembley: elevação de até 15% nos preços dos imóveis na área 
afetada. ~500 mi libras geradas. Efeitos variaram desproporcionalmente no 
espaço.
Estádio Emirates: efeito líquido negativo (havia um velho estádio). ~37 mi libras 
“perdidas”. (Ahlfeldt e Kavetsos, 2014).



Reflexões a partir de
evidências empíricas
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 Equipamentos: forma, função ou

status?

O efeito de se estar próximo ao

equipamento “shopping” pode ser

muito diferente dependendo da

convenção sobre o shopping...



Reflexões a partir de
evidências empíricas
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 Equipamentos: forma, função ou

status?

O mesmo para praças... (Fotos:

Liberdade, Assembleia e Raul Soares).



Reflexões a partir 
de evidências 

empíricas

Acessibilidade:

quais modais,

com quais formas,

quais extensões e

quais tarifas?

BRT Bogotá (“TransMilenio”): sem aumentos significativos de aéreas que
passaram a ser atendidas; elevação entre 15-20% nas áreas já atendidas
(Rodriguez e Mojica, 2008).
BRT Belo Horizonte: efeitos líquidos negativos em parte da área afetada.
Quedas variam entre tipologias de imóveis (apts, LV, casas, comerciais).
(Almeida, 2019).



Reflexões a partir de evidências empíricas
Com todas as amenidades devidamente modeladas...

...Ciclo macroeconômico pode ser o principal determinante.

Sugestão de Dubé et. al. (2014): usar variáveis dummies como índice de preços ao

longo dos anos.

Resultado de uma aplicação (BH, 2009-2017): enquanto dummy do ano-pico do ciclo

captou valorização de cerca de 50%, criação de um novo shopping gerou valorização

de 4% (Almeida, 2019).
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O Papel das variáveis macro na previsão de preços
imobiliários
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Reflexões a partir de evidências empíricas
Há evidências de considerável variabilidade de liquidez e retorno

dentro do mercado imobiliário da cidade. Relação de acordo com

a teoria de finanças.

18Vieira (2017)



Algumas notas - material produzido pela PBH
Introdução: o texto tem argumentação coerente e acurada sobre a natureza dos bens

imóveis (finalidade residencial, não-residencial, fins especulativos). Descarta o

método da renda. Oferta e demanda não são suficientes.

Importância do fluxos de capitais e das variáveis macro.

 Sugestão: um modelo para cada tipologia

Dúvida: em que pé está o sistema centralizado de dados (SGBD)? Quais são as

pesquisas de mercado feitas pela PBH?
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Algumas notas - material produzido pela PBH

Variáveis utilizadas

Variáveis advindas do Censo 2010: algumas áreas sofreram grandes

mudanças desde então.

 IQVU: atualizado com que frequência?

Hospitais aparecem tanto como ponto quanto como densidade.

O problema das áreas... PBH: área construída total. Anúncios:

anúncios privativa. Área total: já inclui outros itens (piscina, sauna,

etc)  multicolinearidade.
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Algumas notas - material produzido pela PBH

Distância: refletir se é melhor usar raios ou distância euclidiana

Dicotômicas específicas para equipamentos diferenciados: não há problema de multicolin.

nesses caso porque são praças diferentes.

Grandes polígonos: Mineirão incluído como “dentro” da UFMG, mas ela tem 7 portarias e

bairros do entorno variam enormemente.

Problema: desconsiderar praças fora da área central. Ex.: praça da Igrejinha da Pampulha, do

Museu Abílio Barreto ou do Sta Tereza certamente são externalidades positivas.
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Algumas notas - material produzido pela PBH

Abordagem sobre coberturas: ok!

 Uso dos dados de anúncios: não necessariamente precisam ser

linkados um a um com dados do cadastro da prefeitura. Se eles forem usados

para gerar um média do bairro e entrarem como uma variável, não precisam

“bater” com o imóvel específico.
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