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Apresentação
Em 2017, a Gerência da Planta de Valores Imobiliários de Belo Horizonte, ligada à
Subsecretaria da Receita Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, propôs e deu início ao
projeto estratégico “Modernização da Metodologia de Avaliação de Imóveis em Belo
Horizonte”. O objetivo era aprimorar o modelo e técnicas estatísticas utilizados para a
avaliação dos valores venais de imóveis, pelo Fisco Municipal, de forma a melhor refletirem
os valores de mercado. Entre os resultados esperados, a simplificação dos processos de
trabalho, a redução do número de pedidos de revisão e reclamações abertos por
contribuintes, a diminuição no tempo de resposta ao contribuinte, a melhoria da qualidade
do Cadastro Imobiliário Municipal e a promoção da transparência na atuação do Fisco.
A avaliação imobiliária para fins tributários é complexa e implica na avaliação de todos os
imóveis de uma cidade, a partir de critérios exclusivamente objetivos. A nova metodologia
deveria considerar as recomendações preconizadas pela literatura e as experiências exitosas
na utilização de modelos estatísticos para avaliação de imóveis para fins tributários. Para
tanto, prescinde de técnicas estatísticas para a avaliação em massa, cujos modelos devem ser
elaborados a partir de procedimentos normatizados. No caso brasileiro, a Norma Brasileira de
Avaliação de Bens, NBR 14653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que
determina as diretrizes para avaliação de imóveis, inclusive aqueles em áreas urbanas,
recomenda o uso do método comparativo direto de dados de mercado para avaliação de
imóveis, salvos os casos em que não for possível a sua utilização. O Ministério das Cidades,
através do Programa de Apoio aos Municípios em Tributação Imobiliária, também reafirma a
superioridade do método comparativo de dados de mercado, com relação aos demais
métodos. De forma geral, essa metodologia consiste na determinação do valor do imóvel
através da comparação com outros, com características semelhantes. Isto não exclui o fato de
que outras metodologias serão, provavelmente, necessárias para determinados segmentos
de imóveis ou regiões da cidade.
A definição das diretrizes foi etapa fundamental para a estruturação do projeto e envolveu
técnicos e gestores na sua pactuação. Entre estas, destacam-se: a necessária apropriação, pelo
Fisco Municipal, do know-how, do conhecimento, das tecnologias e das ferramentas úteis para
o desenvolvimento e futuras atualizações das modelagens; a realização de uma extensa
pesquisa bibliográfica, para identificação e comparação de metodologias referências para
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avaliação em massa de imóveis e identificação de modelos e variáveis explicativas; o
intercâmbio de experiências com governos locais brasileiros e especialistas em avaliação em
massa de imóveis, para mapeamento de alternativas existentes; a estruturação de banco de
dados imobiliários, inclusive com a prospecção, identificação e o estabelecimento de parcerias
para acesso a fontes de dados confiáveis sobre imóveis transacionados no mercado
imobiliário; a instalação de um observatório de valores urbanos para acompanhamento e
análise dos preços imobiliários e monitoramento da dinâmica imobiliária em Belo Horizonte;
a garantia de transparência do processo de modelagem, sua documentação, publicidade e
legitimação junto a setores da sociedade civil, reconhecidos por sua expertise.
A partir deste marco, o projeto foi estruturado em diversas etapas, algumas já realizadas,
outras em andamento ou ainda não iniciadas. Definiu-se que a modelagem seria feita por
tipologia de imóveis (apartamentos, casas, barracões, lojas, salas, vagas de garagem, lotes
vagos etc.), conforme previsto na literatura. Os “apartamentos” foram o primeiro tipo de
imóvel a ser modelado, trabalho atualmente em curso.
O estágio atual da “Metodologia usada na avaliação específica de apartamentos para Belo
Horizonte”, desenvolvida pela Planta de Valores Imobiliários, é descrita, e tornada pública,
neste Relatório, accessível também on-line, no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte1.
De forma inovadora, esta modelagem desenvolvida para apartamentos foi submetida a um
processo crítico, que reuniu especialistas de diversos órgãos, públicos e privados. Trata-se de
método participativo de validação metodológica, que foi realizado, ao longo de junho/2019,
em quatro Simpósios Temáticos, denominados “Modelagem de avaliação de imóveis: crítica à
nova metodologia proposta pela Planta de valores”, organizados pela Subsecretaria da Receita
Municipal. Os simpósios contaram com a participação de dezessete técnicos e especialistas
em avaliação de imóveis, como debatedores ou moderadores. Estiveram presentes mais de
setenta representantes, de diversas secretarias e órgãos do Poder Executivo Municipal de Belo
Horizonte, instituições de ensino e pesquisa, universidades, organizações não governamentais
com atuação no mercado imobiliário, agentes financeiros, consultores, formuladores de
políticas tributárias e urbanas, Fiscos de outros municípios2 e do Governo do Estado de Minas
Gerais.
1
2

Todas as contribuições, sugestões e críticas feitas à modelagem estão sendo

https://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/simposio-modelagem-de-avaliacao-de-imoveis
Prefeituras Municipais de Contagem, Aracaju, Porto Alegre e Fortaleza.
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organizadas em um documento - que será público e on-line - e, avaliadas para
aperfeiçoamentos deste trabalho.
Espera-se, como resultado, o fortalecimento, no Fisco Municipal de Belo Horizonte, da
estruturação de um centro de excelência em avaliação imobiliária e de canais de diálogo
cidadão, referentes à relevância da tributação imobiliária. Desta forma, Belo Horizonte busca
contribuir com a discussão, conduzida no país pela Associação Brasileira das Secretarias de
Finanças das Capitais, ABRASF, da elaboração de um modelo conceitual de Planta de Valores,
como um dos instrumentos para o avanço da justa tributação imobiliária nacional.
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METODOLOGIA USADA NA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DE APARTAMENTO

1. Contexto
Propomos neste estudo uma metodologia de avaliação de bens imobiliários urbanos que, pela
sua natureza, não seriam avaliados pelo método da renda. Estes bens podem ter uma
finalidade residencial, não residencial e a maneira como eles são usados pode revelar uma
especulação imobiliária. Os bens objetos deste estudo são essencialmente os apartamentos,
as casas, as salas comerciais e os lotes vagos que não sejam glebas. A valorização imobiliária
num determinado momento pode ser vista como o conjunto de valores aceitos pelos
compradores e vendedores naquele momento. O conjunto de valores aceitos pelos
compradores e pelos vendedores depende, por sua vez, da concepção, das regras e das
condições da sociedade à qual eles pertencem. Assim, em matéria imobiliária, a concepção,
as regras e as condições de determinada sociedade são funções do que a lei permite em
termos de propriedade e de transmissão da mesma, da quantidade da oferta e da demanda,
do poder dos compradores e dos vendedores, e da percepção que os mesmos têm sobre a
evolução do mercado imobiliário.
O problema de avaliação de imóveis é assim um fenômeno complexo que envolve decisões
políticas, fluxos de capitais, expectativas de renda e valorização futuras, bem como o uso
metodologia para descrevê-los e técnicas de aprendizagem.
Um componente essencial da valorização de imóveis são decisões políticas que impactam nos
fluxos de capitais e de taxa de juros. Quem compra um imóvel compra porque precisa ou
porque tem a expectativa de tirar um benefício devido a sua valorização. Quem precisa de um
imóvel pode ter condições financeiras confortáveis ou não. Se a proporção dos compradores
que tiverem condições financeiras confortáveis for superior à proporção dos compradores que
não tiverem condições financeiras confortáveis, é de se esperar uma alta dos preços dos
imóveis. Um exemplo disso é a valorização dos preços dos imóveis em Paris e no sul da França
devido a compradores estrangeiros, com poder aquisitivo bem maior. O artigo “Immobilier:
ces Anglais tentés de repartir au pays” do jornal Sud Ouest destaca a alta dos preços dos
imóveis na região da Dordogne, no início dos anos 2000, devido à alta demanda por
compradores ingleses. O leitor pode acessar o artigo via o link:
https://www.sudouest.fr/2013/04/19/ces-anglais-tentes-de-rentrer-1029155-1980.php
O reconhecimento desse fenômeno – a relação entre poder aquisitivo, legislação, preço dos
imóveis e proporção da população que é proprietária- foi a decisão do governo da Nova
Zelândia em proibir aos estrangeiros comprarem imóveis para evitar a alta dos preços. O jornal
“Folha de São Paulo” fez uma matéria em 16 de agosto de 2018 sobre a decisão do governo
da Nova Zelândia em proibir a compra de imóveis por estrangeiros. Essa matéria do jornal
“Folha de São Paulo” é uma tradução de um artigo do jornal do Financial Times. O artigo
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menciona o aumento significativo dos preços dos imóveis nos últimos anos, sendo que um dos
impactos foi a diminuição da proporção dos moradores que são proprietários. O leitor pode
acessar o artigo via o link:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/nova-zelandia-proibe-compra-de-casaspor-estrangeiros.shtml
Em relação à capacidade econômica dos compradores, sabemos empiricamente que as taxas
de juro impactam na construção e assim nos preços dos imóveis. Muitas pessoas não têm
capacidade econômica para adquirirem um imóvel à vista, por isso, recorrem ao crédito.
Assim, uma queda dos juros combinada a uma expectativa de uma vida estável incita as
pessoas a ter mais confiança na compra de um imóvel a prazo. Uma alta repentina dos juros
combinada a uma queda repentina no padrão de vida impacta negativamente em parte ou
todo mercado imobiliário. Ilustrando o primeiro caso, a cidade de Belo Horizonte conheceu
um período alta nos preços dos imóveis devido a um acesso facilitado ao crédito. Em relação
ao segundo caso, houve uma queda nos preços dos imóveis nos Estados Unidos devido à crise
dos subprime. Muitas pessoas de baixa renda tiveram que vender seu próprio imóvel devido
a uma alta repentina na taxa de juros. No entanto, isso não implica necessariamente que o
mercado dos imóveis de luxo tenha sido impactado.
Agora, existiriam conceitos ou hipóteses que ajudariam na atribuição de valores para imóveis,
qualquer que seja a política do governo em relação aos fluxos de capital ou à política de juros?
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. Conceitos
macroeconômicos e a política do governo fornecem grosso modo a tendência do mercado, e
não os preços detalhados por segmento de mercado. Que o mercado esteja em crise ou em
alta, os preços de imóveis de padrão alta serão parecidos com outros imóveis de padrão alto
e vice-versa. A avaliação imobiliária baseada na comparação com imóveis semelhantes é um
procedimento intuitivo e subjetivo. O desafio da metodologia é elaborar ferramentas que
imitem da melhor maneira possível a o procedimento intuitivo de formação dos preços, que
forneçam indicadores de desempenho e que possam ser codificados em instrumentos legais.
Com isso, entendemos que a avaliação imobiliária é um conjunto de técnicas que envolve o
uso dos seguintes conceitos:
a. O estudo das decisões políticas acerca da restrição do mercado a certos investidores,
como é o caso da restrição do acesso aos estrangeiros;
b. O impacto da taxa de juros na formação do preço dos imóveis;
c. O impacto da renda, da expectativa sobre a evolução da renda, da taxa de juros, da
composição dos compradores em termos de poder aquisitivo na negociação dos
valores anunciados. Com isso, o spread entre o valor ofertado e o valor efetivamente
negociado seria uma função destes componentes citados;
d. O impacto de construções de grande empreendimento sobre o mercado imobiliário;
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e. O uso de ferramentas de comparação de bens semelhantes, e de cálculo de valores
com base nos bens semelhantes.
As técnicas abordadas neste estudo são essencialmente técnicas de avaliação baseadas na
comparação de bens semelhantes. Podemos assim, conceituar essas técnicas como técnicas
pertencentes ao conceito de aprendizagem de máquinas. No entanto, isso não impede que
modelagens do spread entre o valor ofertado e o valor negociado, em função de indicadores
socioeconômicos, sejam inseridas nas técnicas apresentadas neste documento.

2. Considerações sobre a avaliação por inferência estatística
A avaliação específica de apartamentos baseada na inferência estatística pede o domínio de
várias áreas e de várias ferramentas. A avaliação baseada em inferência estatística diz respeito
à previsão de valores baseada nas características do imóvel a ser avaliado e dos imóveis
semelhantes. A NBR 14653 específica que sempre que possível, o método comparativo deve
ser usado.
“A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a finalidade
da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado,
sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme
definido em 8.3.1.” (item 7.5., Parte I)
O método comparativo pressupõe que o valor de determinado apartamento pode ser inferido
usando o valor dos apartamentos semelhantes a este, num determinado instante. É o que
acontece quando alugamos ou compramos um apartamento: queremos saber se estamos
pagando o preço justo. E para isso, nada melhor do que comparar com o que está sendo
ofertado e realmente transacionado no mercado. O método comparativo é justificado no caso
de Belo Horizonte para vários tipos construtivos tendo em vista que os mesmos não são
escassos e que na maioria das vezes, determinado apartamento sempre terá outros
apartamentos em quantidade suficiente com o qual pode ser comparado. Os tipos
construtivos que seriam potencialmente abrangidos pelo método comparativo são:
apartamento, sala, casa terreno que não seja gleba.
Um caso onde não poderíamos usar o método comparativo é se fossemos avaliar uma fazenda
para fins turísticos, ou uma loja na cidade com potencial comercial diferenciado. No caso da
fazenda, o estabelecimento de critérios de semelhança entre duas fazendas não ficaria óbvio.
No caso da loja com potencial comercial diferenciado, o uso das características construtivas e
da localização como variáveis provavelmente não seriam suficientes para obtermos um bom
modelo. A solução para os dois casos seria então de levar em consideração, entre outros, as
possibilidades de rendas futuras, o que implica o uso do método da renda.
O método comparativo pressupõe também que existe um padrão implícito entre o valor e as
variáveis que servem para o descrever. A forma que usaremos na nossa metodologia será a
forma linear, sendo ela conhecida com a regressão. Um dos pressupostos da regressão
múltipla é que cada valor de apartamento encontrado é independente um do outro. Sabemos
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que isso não acontece de fato; o valor de um apartamento vai depender sempre de alguma
forma do valor dos apartamentos vizinhos.
Outro ponto a ser levantado no método comparativo é que embora haja apartamentos (ou
salas, casas e terrenos que não sejam glebas) suficientes que sirvam de base de comparação,
nem sempre os preços serão independentes entre si. Levantamos acima o fato que o valor de
um apartamento depende sempre de alguma forma do valor dos apartamentos vizinhos.
Porém, sabemos que boa parte dos apartamentos foi construída por poucas construtoras.
Assim, podemos falar em um certo monopólio em termos de construtoras.
Assim, é necessário usar sempre que possível variáveis que tornem as amostras as mais
independentes possível entre si. Por exemplo, se sabemos que, num determinado bairro, o
nome da construtora é relevante, criamos uma variável descritiva que indica o padrão da
construtora.
Com isso, usaremos, entre outros, a regressão múltipla tendo em vista que é a forma usada
de maneira preponderante pelo mercado imobiliário.
Depois de definirmos as ferramentas teóricas para avaliação em massa, necessitamos de uma
logística para acompanharmos o mercado. Segundo a ABNT 14653-2:
“b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem ser
cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados de
mercado;” (item 7.4.2., parte I)
Conseguimos acompanhar o mercado quando temos acesso não somente aos valores
ofertados, mas também aos preços efetivamente transacionados. Assim, conseguimos saber,
entre outros, qual é o potencial de negociação do comprador. As fontes possíveis para o nosso
trabalho são:
a. O BI: nele estão registradas todas as transações que efetivamente ocorreram. Como
pode haver divergência entre o valor declarado e o valor calculado segundo a
metodologia da PBH, consideramos como amostras os apartamentos para os quais os
dois valores são próximos (até determinado percentual);
b. As pesquisas de mercado feitas pela PBH;
c. Os dados dos robôs: uma das dificuldades que surge é a correta identificação do
apartamento. A correta identificação do apartamento é importante na medida em que
a área anunciada se refere geralmente à área privativa e que a área cadastral se refere
à área total, e na medida em que o conhecimento da localização exata permite o uso
extensivo de ferramentas de geoestatística;
d. Os dados provenientes do convênio com a Caixa Econômica Federal.
Tais fontes poderão ser acessadas através de um sistema centralizado de gestão de dados
(SGBD). Os dados dessas fontes precisam ser estruturados e armazenados de tal forma que
possibilite um uso coordenado e eficiente das ferramentas de avaliação específica.
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3. Considerações Teóricas
3.1.

Escolha das ferramentas

A avaliação imobiliária para fins fiscais é um desafio. Primeiro, a ferramenta usada precisa
estar adaptada à natureza do problema. Segundo, a avaliação precisa ser confiável, cujos
resultados sejam fundamentados através da literatura científica e de parâmetros de
desempenho estabelecidos. Terceiro, a ferramenta deve ser inteligível tanto pelo contribuinte
como pelos profissionais da área. A ferramenta deve ser simples e clara de tal maneira que a
sua inserção em instrumentos normativos seja viável. Da mesma forma, ela não deve ser
simples demais de tal forma que ignoraria as peculiaridades do problema.
As ferramentas usadas na avaliação imobiliária abrangem não apenas a previsão de valores
de acordo com imóveis semelhantes. Através deste estudo, daremos ênfase a metodologias
que permitem a seleção de imóveis semelhantes. A noção da semelhança é diferente segundo
o tipo de avaliação realizada. Enquanto que na avaliação específica o enfoque é encontrarmos
imóveis semelhantes ao avaliado, na avaliação em massa, queremos ter não apenas uma
equação para toda a cidade, mas sim conjuntos de equações que se aplicam a subpartes da
cidade.
Com isso, quando avaliamos um imóvel especificamente, o caminho é encontrarmos imóveis
semelhantes ao avaliado e aplicar um modelo de predição (as regressões e métodos não
lineares) em cima dos imóveis semelhantes. Os imóveis semelhantes são determinados em
função das variáveis usadas para os descrever. Se os imóveis forem descritos pela área, idade,
renda e número de vagas de garagem, a semelhança será calculada usando essas quatro
variáveis. É importante notarmos que os imóveis semelhantes podem pertencer, ou não, ao
mesmo bairro que o imóvel avaliado.
No caso da avaliação em massa, sugerimos duas abordagens:
a. Para cada bairro da cidade, executamos regressões (ou outros métodos de
aprendizagem) para todos os valores possíveis das variáveis consideradas como as
mais relevantes. Assim, podemos executar, para cada bairro, diferentes regressões
para todos os valores possíveis de faixa de área, idade e número de vagas de garagem.
Por exemplo, se definirmos 10 faixas para a área, 5 faixas para a idade (de 0 a 5 anos,
de 5 a 10 anos, de 10 a 20, de 20 a 50 e maior do que 50 anos), e 7 faixas para o número
de vagas de garagem, cada bairro terá, de fato, 10 x 5 x 7 equações de regressão. Quais
são os passos da construção de cada uma das regressões? Para cada tripleto de faixa
de área, para cada idade e para cada número de vagas de garagem, realizamos um
clustering do bairro (de fato é um clustering do bairro para o qual são calculadas as
plantas de valores juntado aos bairros vizinhos, porque entendemos que os bairros
vizinhos também influenciam o bairro para o qual são calculadas as plantas) usando
apenas essas três variáveis. O resultado deste clustering é uma partição do bairro para
o qual serão calculadas as plantas de valores (de fato é uma partição do bairro para o
15

qual são calculadas as plantas de valores e essa partição abrange também os bairros
vizinhos). Dessa partição, selecionamos então a classe à qual pertence o tripleto área,
idade e vaga selecionado, e executamos uma regressão um modelo de regressão em
cima dessa classe. Assim, para calcularmos o valor de determinado imóvel
pertencendo a determinado bairro - caracterizado pelo tripleto faixa de área, idade e
vagas - usando o conjunto de plantas calculadas, encontramos simplesmente a planta
calculada que tenha o mesmo tripleto que o imóvel a ser avaliado. O método sugerido
neste parágrafo tem uma semelhança com o método aplicado atualmente pela PBH.
Efetivamente, o valor de m2 é determinado pela zona homogênea e, dentro de cada
zona homogênea, há uma subclassificação relacionada ao padrão de acabamento e a
classificação fiscal. No caso de apartamentos, a classificação é denominada
classificação AP, no caso de casas, classificação CA e no caso de salas, classificação SL.
b. Para cada bairro da cidade, executamos diretamente e uma única vez um algoritmo de
clustering. Como foi salientado anteriormente, o clustering seria aplicado no bairro
juntamente com os bairros vizinhos. O resultado deste clustering seria uma partição
do bairro (junto com os bairros vizinhos) em clusters de imóveis, e cada cluster de
imóveis seria caracterizado por sua ou suas equações. Agora surge uma pergunta:
quando queremos avaliar um imóvel determinado, precisamos saber a qual cluster
aquele imóvel pertence. Concretamente, como procedemos? Sugerimos que logo
depois da partição do bairro em clusters, seja executado um algoritmo de
aprendizagem supervisionada em cima dos clusters criados, e que retornaria, para
cada imóvel pertencente a um cluster, o cluster associado. Chamaríamos essa fase de
fase de atribuição de classe. Com isso, quando queremos avaliar um imóvel
determinado que não pertence necessariamente aos imóveis que foram utilizados
para a criação dos clusters (e consequentemente para a geração das equações de
regressão ou de forma mais geral para a aprendizagem dos modelos), usaríamos o
modelo já treinado de atribuição de classe para, primeiramente, determinar a qual
classe pertence o imóvel avaliado e, num segundo momento, calcular seu valor exato
usando a equação de regressão ou o modelo de aprendizagem daquele cluster (ou
classe).

3.2.

Regressão linear

A regressão linear foi e é ainda uma ferramenta amplamente usada em inúmeras áreas.
Através da regressão, estipulamos que a relação entre a variável dependente (valor venal) e
as variáveis independentes é linear. É um modelo simples, com hipóteses bastantes restritivas,
mas cujos parâmetros de desempenho são conhecidos.
É uma ferramenta que é também amplamente usada pelo mercado imobiliário. A mesma pode
ser flexibilizada ao permitir que as próprias variáveis independentes sejam objeto de
transformações. Por exemplo, podemos estipular que o valor venal depende linearmente da
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área construída e do padrão do acabamento, como podemos estipular que o valor depende
linearmente do logaritmo da área construída e do padrão de acabamento.
Os coeficientes da regressão linear podem ser determinados através dos mínimos quadrados
(OLS), ou da maximização da verossimilhança (ML) (Giuseppe Arbia, A Primer for Spatial
Econometrics, Palgrave Macmillan, p.3). A estimação dos coeficientes é sem viés, e a variância
calculada através do OLS ou do ML é a menor dentre os estimadores não enviesados.
3.3.

Peculiaridades do mercado imobiliário: heterogeneidade e auto correlação

Como foi dito anteriormente, as hipóteses da regressão linear são restritivas. Entre elas estão:
a. O fato de que os coeficientes da regressão são constantes, qualquer que seja a
localização;
b. O fato de que os preços dos apartamentos precisam ser independentes entre si;
c. O fato de que os erros precisam ser independentes entre si, e serem independentes
das variáveis independentes. Isso implica que a matriz de covariância do erro é
diagonal, e não depende das observações.
Se as hipóteses da regressão não forem satisfeitas, os estimadores dos coeficientes podem
estar enviesados.
A influência da localização e das amenidades urbanas comentadas anteriormente pode causar
efeitos não previstos nas metodologias de estimação do modelo matemático-estatístico,
causando, eventualmente, uma extrapolação enviesada dos resultados obtidos a partir da
amostra para o universo de imóveis avaliados.
Essas correlações espaciais devem ser tratadas antes e/ou dentro do modelo elaborado. Para
tal, recorre-se à Análise Exploratória de Dados Espaciais e à Econometria Espacial. No primeiro
caso, busca-se identificar as relações espaciais da base de dados como um todo e em
agrupamentos específicos. Já no segundo, essas relações espaciais são modeladas e inseridas
no modelo matemático-estatístico.
Para o cálculo dessas estatísticas, é necessário, em primeiro lugar, ter definido o conceito de
vizinhança, sendo que essa pode ter como condicionante a contiguidade dos elementos
analisados. A título de exemplo, existem matrizes de vizinhanças elaboradas com os números
de unidades vizinhas ao elemento analisado em questão, matrizes com as distâncias dos
vizinhos mais próximos limitados a uma quantidade fixa, entre outras. Com isso, temos a
seguinte fórmula:
𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖𝑘 , 𝛽𝑘 , 𝑤𝑖 ) + 𝜔𝑖

(1).
𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖𝑘 , 𝛽𝑘 , 𝑤𝑖 ) + 𝜔𝑖

(1)

𝜔𝑖 = 𝑓(𝜀𝑖 , 𝑤𝑖 ) + 𝑢𝑖

(2)
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Na qual:
𝑤𝑖 é o vetor que representa a vizinhança da observação 𝑖, sendo 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁;
𝜔𝑖 é o termo de erro com a correlação espacial, sendo 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁, e;
𝑢𝑖 é o termo de erro aleatório, sendo 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁.
Ao se analisar os imóveis urbanos, nota-se que existe uma expressiva heterogeneidade. Dito
de outra forma, os imóveis urbanos apresentam características distintas entre eles, mesmo
que sejam localizados em bairros próximos ou produzidos para atender uma mesma faixa de
renda. Essa heterogeneidade, assim como as correlações espaciais, pode afetar os resultados
das estimações dos coeficientes.
Um exemplo dessa heterogeneidade é a influência da idade sobre o valor do imóvel. A idade
se relaciona geralmente com uma depreciação. É comum considerarmos que o valor de um
imóvel tende a decrescer com a sua idade. Porém, em alguns mercados específicos, o inverso
pode acontecer, onde propriedades mais antigas podem ser ao contrário mais valorizadas que
as mais recentes.
Outro exemplo de heterogeneidade é a presença de vagas de garagem. Para alguns bairros,
tal item pode ser essencial, para outros, menos.
As ferramentas usadas para lidar com os problemas apresentados por dados espaciais são os
modelos de regressão espacial e a regressão geográfica.
3.4.

Variáveis omitidas e externalidades

Foi dito anteriormente que dados espaciais podem apresentar autocorrelação como
heterogeneidade no comportamento das variáveis. Vimos que isso pode ter um impacto na
qualidade dos estimadores. Outro problema surge do fato que qualquer regressão ou
qualquer modelo preditivo será sempre uma simplificação da realidade.
Assim, pode acontecer que determinadas variáveis relevantes para determinação do valor
venal sejam omitidas, seja pelo não conhecimento delas, seja pelo fato que não termos acesso
às mesmas. Uma questão legítima surge: qual é o impacto da omissão de variáveis relevantes
sobre a qualidade das estimativas? Segundo LeSage e Pace:
“By way of conclusion, we examined the impact of omitted variables on least squares and
various spatial regression model estimates when the DGP reflects spatial dependence in: the
dependent variable, the independent variable and the disturbances. We find that the
conventional omitted variables bias is amplified when OLS estimation procedures are used for
these models. Use of certain spatial regression models such as the SDM in conjunction with
consistent estimators will produce estimates that do not suffer from the amplified bias. These
results provide a strong motivation for use of the SDM model specification in applied work
where omitted variable problems seem likely.” (James LeSage R. Kelley Pace, Introduction to
Spatial Econometrics, p.68)
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O SDM mencionado é o modelo espacial de Durbin. Segundo LeSage, o uso do modelo de
Durbin é recomendado quando a presença de variáveis omitidas é provável.
Em relação às externalidades, as mesmas podem auxiliar como indicador na avaliação
imobiliária. Determinado bairro pode estar adjacente à bairros com características muito
diferentes. Uma questão interessante é saber o quanto que as características de um bairro
afetariam o valor venal de apartamentos de outros bairros. Para isso, LeSage e Pace (James
LeSage R. Kelley Pace, Introduction to Spatial Econometrics, p.30) sugerem a introdução de
uma defasagem nas variáveis independentes:
𝑦 = 𝛼𝜄𝑛 + 𝑋𝛽1 + 𝑊𝑋𝛽2 + 𝜀
Nesta equação, reconhecemos um pedaço do modelo de regressão múltipla, acrescentado de
um termo de defasagem das variáveis independentes 𝑊𝑋𝛽2. A matriz W está relacionada à
estrutura de vizinhança dos dados. As estruturas de vizinhanças, no caso da avaliação
imobiliária, seriam formas de modelar o fato que os apartamentos são espalhados no espaço.
A estrutura mais óbvia seria usar a distância em linha reta entre dois prédios diferentes. No
entanto, podemos muito bem modelar a distância entre dois apartamentos especificando
apenas se os dois estão no mesmo bairro, ou não. Segundo Harry Kelejian e Gianfranco Piras
“In spatial models the spatial interactions described above are typically accounted for by what
has been termed the “weighting (or weights) matrix”, which is a concept that was introduced
by Moran (1948). The (i,j)th element of this matrix, say 𝑤𝑖𝑗 , describes the “closeness” between
unit i and unit j in terms of a distance measure. If 𝑤𝑖𝑗 ≠ 0, unit j is said to be a neighbor of unit
i; on the other hand, if 𝑤𝑖𝑗 = 0, unit j is not a neighbor of unit i. Units that are viewed as
neighbors to a given unit interact with that given unit in a meaningful way. This interaction
could relate to spillovers, externalities, copy-cat policies, geographic proximity issues,
industrial structure, similarity of markets, sharing of infrastructure, welfare benefits, banking
regulations, tax and reelection issues, just to mention a few.”
(Harry Kelejian, Gianfranco Piras, Spatial Econometrics, Academic Press)
3.5.

Os modelos de regressão espacial

Uma tentativa de lidar com a espacialidade dos dados são os modelos de regressão espacial.
Neles, é tido como uma hipótese o fato de que o valor venal (variável dependente) pode estar
correlacionado aos valores de outros imóveis, como pode estar correlacionado às
características ou as amenidades vizinhas.
Segundo Dantas:
“Existem dois tipos de efeitos que podem ser encontrados nos dados distribuídos
espacialmente: o efeito de heterogeneidade espacial e o efeito de auto correlação ou
dependência espacial. O primeiro diz respeito à instabilidade dos parâmetros em relação à
região em que se situam os dados e, na ausência de dependência espacial, podem
diagnosticado pelo teste de Chow e tratado pela metodologia tradicional, utilizando-se
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variáveis de interação entre cada variável explicativa e variável indicativa da região (ver
Dantas, 1997); o segundo efeito diz respeito a uma verdadeira interação espacial entre os
dados, que pode afetar o termo de erro, a variável dependente ou ambos. Neste caso, somente
a econometria espacial é capaz de realizar estimações seguras dos parâmetros do modelo.”
(Dantas, Modelos espaciais aplicados ao mercado de apartamentos do Recife)
Na regressão múltipla, uma alteração de valor numa variável independente afeta apenas a sua
variável dependente respectiva. Por exemplo, se na modelagem for estipulado que o valor
venal de um apartamento depende entre outros do acabamento do prédio, uma variação na
pontuação deste acabamento afeta apenas o valor venal daquele apartamento. Em alguns
modelos de regressão espacial, uma variação na pontuação do acabamento de um prédio
pode impactar no valor venal de apartamentos de prédios vizinhos.
Os modelos de regressão espacial são vários, dependendo do tipo de auto correlação que está
presente. Segundo Arbia (Giuseppe Arbia, A Primer for Spatial Econometrics, p.51), os
modelos de regressão espacial têm a seguinte representação genérica:
𝑦 = 𝜆𝑊𝑦 + 𝑋𝛽1 + 𝑊𝑋𝛽2 + 𝑢
𝑢 = 𝜌𝑊𝑢 + 𝜀
Os componentes do vetor ε são independentes e identicamente distribuídos, e o vetor ε é
independente do vetor X. Impomos também que ε segue uma lei normal, de média zero e com
a matriz de covariância constante e diagonal. A primeira equação pode ser escrita da forma:
𝑦 = 𝜆𝑊𝑦 + 𝑍𝛽 + 𝑢
3.5.1. Modelo do erro espacial
No modelo do erro espacial, supomos que não há autocorrelação na variável dependente. No
caso da avaliação imobiliária, isso implica que os valores venais não estão correlacionados
entre si. No entanto, há correlação no erro u.
O modelo do erro espacial é descrito pelas seguintes equações:
𝑦 = 𝑍𝛽 + 𝑢
𝑢 = 𝜌𝑊𝑢 + 𝜀
Nessa definição, Z= [X WX]; a mesma foi dada pelo Arbia. Em outros materiais, Z é
simplesmente igual a X. Segundo o Dantas:
“A auto correlação espacial no termo de erro está relacionada a erros de medida ocasionados
pelas divisões artificiais das unidades geográficas, como os limites estabelecidos para os
bairros de uma cidade, que não necessariamente coincidem com a verdadeira dimensão do
fenômeno observado. Isto é, na prática, o consumidor não tem o conhecimento exato dos
limites que dividem os bairros. No mercado imobiliário há uma tendência de efeito de
transbordamento de um bairro de maior importância sobre os seus vizinhos. Por exemplo, o
bairro de Boa Viagem, no Recife, devido à sua importância no contexto urbano e à grande
demanda por habitação, foi se estendendo sobre os bairros do Pina e Imbiribeira. Outro fator
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que pode gerar a auto correlação espacial nos erros é a omissão de variáveis locacionais
relevantes.” (Dantas, Modelos espaciais aplicados ao mercado de apartamentos do Recife)
O termo de erro u, embora tenha uma média igual a zero, tem uma matriz de covariância não
diagonal. Efetivamente, se demostra que (Giuseppe Arbia, A Primer for Spatial Econometrics,
Palgrave Macmillan, p.55):
𝐸(𝑢𝑢𝑇 ) = 𝜎𝜀2 (𝐼 − 𝜌𝑊)−1 (𝐼 − 𝜌𝑊 𝑇 )−1

3.5.2. Modelo da defasagem espacial
Neste modelo, não há auto correlação no erro. A variável dependente depende das suas
vizinhas, das variáveis independentes e da defasagem das variáveis independentes:
𝑦 = 𝜆𝑊𝑦 + 𝑍𝛽 + 𝑢
𝑢=𝜀
Os termos do vetor u são independentes entre si, e o vetor u é independente do vetor X. Neste
caso, u segue uma lei normal, com matriz de covariância diagonal e constante. Essas equações
são dadas por Arbia, com Z= [X WX]. Novamente, em outras obras, Z é simplesmente igual a
X.
3.5.3. Modelo de Durbin
LeSage e Pace descrevem o modelo de Durbin como estímulo ao uso do modelo espacial
(James LeSage R. Kelley Pace, Introduction to Spatial Econometrics, p.27-28). Suponhamos
que o valor venal y seja função de variáveis conhecidas e consideradas no modelo, e função
igualmente de variáveis que não foram consideradas no modelo, seja pelo fato que ainda não
as conhecemos, seja pelo fato que as mesmas não se encontram disponíveis. Assim, o modelo
completo seria da forma:
𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑧𝜃
Nessa equação, X representa o conjunto de variáveis que serão realmente consideradas no
modelo, e z a variável que foi omitida. A variável z pode ser por exemplo o tempo de
transporte até o centro da cidade. Como não conseguimos mensurar z, o modelo com o qual
trabalharíamos seria uma regressão comum:
𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜀
Segundo o LeSage e Pace:
“When working with spatial data samples, it seems intuitively plausible that unobserved latent
factors such as location amenities, highway accessibility, or neighborhood prestige would
exhibit spatial dependence of the type assigned to the vector z.”
(James LeSage R. Kelley Pace, Introduction to Spatial Econometrics, p.27-28)
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Assim, a variável omitida, que pode ser por exemplo uma variável proxy, é modelada da forma
𝑧 = 𝜌𝑊𝑧 + 𝑟, onde o vetor r segue uma lei norma de média igual a zero e de matriz de
covariância diagonal e constante. Dessa forma, z também pode ser escrita 𝑧 = (𝐼 − 𝜌𝑊)−1 𝑟.
Combinando essa forma de z com a equação 𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑧𝜃, temos:
𝑦 = 𝑋𝛽 + (𝐼 − 𝜌𝑊)−1 (𝜃𝑟)
Notando 𝑢 = 𝜃𝑟, o modelo de Durbin faz a hipótese de que há uma relação entre a variável
omitida e as variáveis não omitidas. Essa relação é linear, da forma 𝑢 = 𝑋𝛾 + 𝑣, onde o vetor
v é um vetor normal, de média igual a 0 e de matriz de covariância diagonal e constante.
Resumindo o que foi dito, a variável y (que representa o valor venal) pode ser colocada da
forma:
𝑦 = 𝜌𝑊𝑦 + 𝑋(𝛽 + 𝛾) + 𝑊𝑋(−𝜌𝛽) + 𝑣
Daí a necessidade de termos no banco de dados variáveis que aproximem da forma mais
completa a realidade da cidade. Quanto mais a complexidade do fenômeno de formação de
preços for cercada por indicadores, quanto melhor será a capacidade de distinguir dois itens
que merecem ser distinguidos.
Por exemplo, suponhamos que num determinado bairro com características socioeconômicas
homogêneas, a condição de reformado ou não de um apartamento seja relevante no valor
dele. Suponhamos que num mesmo prédio, haja dois apartamentos de características
idênticas, com a diferença que o primeiro é reformado, o outro, não. Suponhamos também
que foi aplicada uma regressão envolvendo aquele prédio, e outros dez. Para os dois
apartamentos daquele prédio, escrevemos então:
𝑛

𝑦1 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 𝑋𝑖 + 𝑎𝑛+1 × 1 (𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜)
𝑖=1
𝑛

𝑦2 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 𝑋𝑖 + 𝑎𝑛+1 × 0 (𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛ã𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜)
𝑖=1

Percebemos que introduzindo a dicotômica, mencionando se o apartamento é reformado ou
não, conseguimos diferenciar os dois apartamentos. Se não tivéssemos introduzido essa
variável dicotômica, os dois apartamentos teriam produzidos preços diferentes, com base no
mesmo vetor de características. Isso teria como consequência de aumentar a incerteza sobre
os coeficientes 𝑎𝑖 . A mesma problemática surge para variáveis subjetivas tais como a vista, o
estado de conservação e o nível de poluição sonora.
Do outro lado, acrescentando demais variáveis no modelo, corremos o risco que muitas delas
sejam pouco relevantes, aumentando da mesma forma a incerteza sobre os coeficientes 𝑎𝑖 .
Efetivamente, consideramos novamente o mesmo bairro, onde as características
socioeconômicas são homogêneas. Inserir variáveis ligadas à renda e à segurança não traria
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nenhuma informação útil para a avaliação imobiliária, já que os valores de renda e os
indicadores de segurança seriam praticamente constantes para a amostra toda. Veremos
adiante de qual maneira que a seleção de variáveis será realizada.
3.6.

Regressão geograficamente ponderada (GWR)

Para tratar o fenômeno da heterogeneidade espacial, como foi mencionado na seção sobre a
regressão linear, podemos criar clusters, dentro dos quais os dados serão suficientemente
homogêneos para aplicarmos uma regressão linear sobre estes.
O modelo de regressão linear assume que os coeficientes da relação linear entre a variável
dependente e as variáveis explicativas são constantes, independentemente da localização
geográfica. Essa relação constante vale ainda para pontos pertencentes dentro de um mesmo
cluster. Traduzindo este conceito para apartamento, isso significa que a variação do valor
venal de um apartamento em relação a uma variação da área construída será sempre a
mesma, independentemente da localização. No caso da regressão múltipla, os coeficientes β
são determinados globalmente, pela resolução do seguinte problema quadrático:
𝑁

min ∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1 𝑥𝑖1 − ⋯ 𝛽𝐾 𝑥𝑖𝐾 )2

𝛽0 𝛽1 …𝛽𝐾

𝑖=1

No caso da regressão geograficamente ponderada, os coeficientes da regressão são
determinados localmente e não mais globalmente. Assim cada ponto da amostragem vai ter
seus próprios coeficientes locais. Assim, para cada ponto i da amostragem, escrevemos:
𝑦𝑖 = 𝛽𝑜 (𝑖) + 𝛽1 (𝑖)𝑥𝑖1 + ⋯ 𝛽𝐾 (𝑖)𝑥𝑖𝐾 + 𝜀𝑖
Como foi dito anteriormente, cada ponto da amostragem vai ter seus próprios coeficientes.
Tais coeficientes são determinados, para cada amostra 𝑖, resolvendo o seguinte problema
(Geographically Weigthed Regression Technique for Spatial Data Analysis, Chang-Lin Mei e
The Elements of Statistical Learning, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman,
Second Edition, p.195):
𝑁

min

𝛽0 (𝑖),𝛽1 (𝑖)…𝛽𝐾 (𝑖)

∑ 𝑤𝑖𝑗 (ℎ)(𝑦𝑗 − 𝛽0 (𝑖) − 𝛽1 (𝑖)𝑥𝑗1 − ⋯ − 𝛽𝐾 (𝑖)𝑥𝑗𝐾 )
𝑗=1
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A matriz 𝑊 é uma matriz cujos componentes é uma função decrescente da distância entre os
pontos 𝑖, 𝑗 da amostra. O parâmetro ℎ controla a queda da influência entre dois pontos em
função da distância entre duas amostras. A maneira como controlamos a queda da influência
entre dois pontos pode ser enxergada de duas formas (Geographically Weigthed Regression,
A Stewart Fotheringham, Martin Charlton, Chris Brundson e Geographically and temporally
weighted regression for modelling spatio-temporal variation in house prices, Bo Huang, Bo
Wu, Michael Berry):
1. Procuramos encontrar a distância física que minimize determinado critério, permitindo que
a quantidade de vizinhos seja variável. Exemplificando, se o critério de minimização indicar
que o parâmetro ℎ for igual a 1km, isto significa que para cada apartamento 𝑖, os
apartamentos 𝑗 que estão dentro de um raio de 1 km são considerados pelo GWR como mais
relevantes para explicarem o preço do apartamento 𝑖. Dessa forma, para estimar o valor venal
de um apartamento no Santo Agostinho, apartamentos do Centro serão considerados como
de maior peso que outros.
2. Procuramos encontrar o número de vizinhos mais próximos que minimize determinado
critério, permitindo que a distância mude até encontrar o número de vizinhos ótimo. Isso pode
criar problemas em locais onde há poucas amostras. Dessa forma, se por exemplo houver
poucas amostras num determinado local da Pampulha, o GWR poderá buscar amostras no
Funcionários, por exemplo.
Em termos de dilema viés-variância, podemos resumir a escolha do parâmetro h da seguinte
maneira (Geographically Weigthed Regression, A Stewart Fotheringham, Martin Charlton,
Chris Brundson):
1. Para parâmetros ℎ pequenos, a tendência é que a variância seja elevada para estimativas
locais. Assim, quando ℎ for pequeno, o GWR dá importância maior aos apartamentos mais
próximos. Porém, se as medições dos apartamentos mais próximos contiverem erros grandes,
a estimativa do apartamento desejado será mais comprometida.
2. Para parâmetros ℎ grandes, a tendência é que o viés seja grande para estimativas locais.
Assim, quando ℎ for grande, o GWR não penaliza demais os apartamentos mais distantes.
Assim, mais apartamentos serão considerados relevantes para estimar um apartamento
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desejado. Consequentemente, um erro na medição do valor venal de um ou mais
apartamentos da amostra tem um impacto menor. Porém, se as características das amostras
forem diferentes das características do apartamento a ser avaliado, o erro será maior. É como
se, por exemplo, um apartamento da Pampulha fosse avaliado usando muitas amostras de
apartamentos do Funcionários. Erros de medição da amostra não perturbariam muito o
resultado da estimativa, porém o erro dela seria provavelmente grande.
A determinação dos coeficientes (𝛽𝑘 (𝑖))𝑘 para cada ponto 𝑖 é feita usando os mínimos
quadrados, o que dá a equação:
𝛽̂ (𝑖) = (𝑋 𝑇 𝑊𝑖 (ℎ)𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑊𝑖 (ℎ)𝑌
A matriz 𝑊𝑖 é uma matriz diagonal, sendo que cada elemento diagonal 𝑗 é um peso
relacionado à distância entre 𝑖 e 𝑗. A expressão dessa matriz de pesos é:
𝑊𝑖 (ℎ) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑤𝑖1 (ℎ), … , 𝑤𝑖𝑛 (ℎ))
Os coeficientes (𝑤𝑖𝑗 )𝑗 são os pesos de cada elemento (apartamento) 𝑗 em relação ao
elemento (apartamento) 𝑖, e como vimos, podem assumir várias expressões. A forma que
usaremos nas avaliações é a forma exponencial:
𝑑𝑖𝑗 2
𝑤𝑖𝑗 (ℎ) = exp (− 2 )
ℎ
É importante notarmos que o resultado dos 𝛽̂ (𝑖), da forma como foi encontrada acima,
depende ainda do parâmetro de distância ℎ. A determinação desse parâmetro é feita usando
a validação cruzada. Na validação cruzada, cada valor 𝑦𝑖 é aproximado unicamente pelos
outros pontos da amostra, sendo que os vizinhos em termos de distância terão um peso maior.
Nos mínimos quadrados ordinários aplicados, usados na regressão global, cada valor 𝑦𝑖 é
aproximado por todos os pontos da amostra, inclusive por ele mesmo. Com isso, a
determinação do parâmetro de distância ℎ é feita minimizando o seguinte score:
𝑛

𝐶𝑉 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂≠𝑖 (ℎ))2
𝑖=0
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O valor 𝑦̂≠𝑖 (ℎ) é a aproximação realizada no ponto 𝑖, usando todos os pontos da amostra, com
a exceção do ponto 𝑖. Percebemos que se o ponto 𝑖 estivesse incluído na avaliação, a
quantidade 𝐶𝑉 se aproximaria de 0 a medida que o parâmetro da distância ℎ ficasse perto de
0.
3.6.1. Teste de estacionariedade dos parâmetros
Na regressão linear múltipla, estamos interessados na nulidade ou não de cada parâmetro da
regressão. No R, por exemplo, os testes respectivos são calculados através da função
summary(), aplicada ao resultado da regressão, calculada através da função lm().

Figura 1. Significância de cada coeficiente, determinada pela coluna Pr(>|t|).

Os valores de cada item da coluna 𝑃𝑟(> |𝑡|) é calculado, usando a propriedade que, sob a
hipótese 𝐻0 : 𝛽𝑗 = 𝛽𝑗0, a variável:
𝛽̂𝑗 − 𝛽𝑗0
𝜎̂(𝛽̂𝑗 )
segue uma lei de Student, de parâmetro 𝑛 − 𝑝. Mais detalhes podem ser encontrados em
“Régression, cours de deuxième année de Master” (Bernard Delyon, Université Rennes I) e em
“Résumé du cours de modèles de régression » (Yves Tillé).
No caso da regressão geográfica, foi desenvolvido um teste (Statistical tests for spatial
nonstationarity based on the geographically weighted regression model, Yee Lung, Chang-Lin
Mei, Wen-Xiu Zhang, Environment and planning, 2000). Assim, para cada variável 𝑘, é testada
a hipótese da igualdade dos coeficientes 𝛽𝑘 (𝑖) para todos os pontos 𝑖, versus a hipótese de
que pelo menos dois coeficientes 𝛽𝑘 (𝑖) são diferentes:
𝐻0 : 𝛽𝑘 (1) = ⋯ = 𝛽𝑘 (𝑛)
𝐻1 : 𝑛𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝛽𝑘 𝑠ã𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠
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O pacote GWModel, fornecido no R, fornece o valor de tais testes. Usamos para tanto a função
gwr.basic(), com a opção F123.test=TRUE. Vejamos abaixo um exemplo dos resultados dessa
função:

Figura 2. Teste de estacionariedade dos coeficientes

3.6.2. Teste de autocorrelação dos resíduos
3.7.

Considerações iniciais e indicadores globais

No caso da regressão linear múltipla, o teste de autocorrelação dos resíduos através do teste
de Durbin Watson. Vimos que o mesmo é pré-requisito para que o teste de Breusch-Pagan
(homoscedasticidade) seja realizado.
No caso da regressão espacial e da regressão geográfica, existem testes apropriados de
autocorrelação de resíduos. A mesma dependência do teste de homoscedasticidade em
relação ao teste de autocorrelação dos resíduos permanece no caso da regressão geográfica.
Segundo Chang-Lin Mei (Geographically Weighted Regression Technique for Spatial Data
Analysis, School of Science, Xi’an Jiaotong University):
“Similar to the case in the ordinary linear regression, spatial autocorrelation in error terms can
invalidate the standard assumption of homoscedasticity of the error terms and mislead the
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results of statistical inference. Therefore, developing some statistical methods to test for
spatial autocorrelation in the error terms of model (1) is a very important issue.”
As três estatísticas usadas para tal são o coeficiente I de Moran, o coeficiente C de Geary e o
coeficiente G de Ord e Getis (Yee Leung et al, Statistical test for local patterns of spatial
association, Environment and Planning, 2003, volume 35, p. 725-744). Os coeficientes de
Moran e de Geary existem na forma global e na forma local.
O índice I de Moran original utiliza a diferença entre o valor de um ponto e sua média, e a
correlaciona com a diferença entre o valor de outro ponto e sua respectiva média. Essa
correlação entre dois pontos diferença do espaço (no nosso caso, dois imóveis diferentes na
cidade) depende da estrutura de vizinhança. Vimos que a estrutura de vizinhança é
representada por uma matriz. A ideia da correlação espacial é saber se dois pontos
semelhantes e próximos um do outro segundo a estrutura de vizinhança influenciam de fato
um ao outro. Se a estrutura de vizinhança for uma matriz de distâncias, pontos distantes no
espaço terão um peso pequeno no índice de Moran. O índice de Moran, já normalizado, para
uma variável X espacialmente distribuída, é dado por:
𝐼=

𝑛 ∑𝑖,𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑗 − 𝑥̅ )
∑𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
∑𝑖,𝑗 𝑤𝑖𝑗

No caso das regressões, tendo em vista que a média dos erros é igual a 0, podemos substituir
os 𝑥𝑖 por 𝜀̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 . Assim, no caso dos resíduos provenientes de regressões, obtemos a
forma matricial:
𝑛 𝜀̂ 𝑇 𝑊𝜀̂
𝐼=
∑𝑖,𝑗 𝑤𝑖𝑗 𝜀̂ 𝑇 𝜀̂
Notamos que a média do índice de Moran é igual a:
𝐸(𝐼) = −

1
𝑛−1

O coeficiente de Moran pode ser transformado em termos de Z score, de tal forma que os
resultados da lei normal de média 0 e de variância 1 possam ser utilizados. Definimos para
isso a variável Z (ver o documento “Les indices d’auto-corrélation spatiale”):
𝑍=

𝐼 − 𝐸(𝐼)
√𝑣𝑎𝑟(𝐼)

O índice C de Geary, por sua vez, é definido por:
𝑛 − 1 ∑𝑖,𝑗 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )2
𝐶=
2 ∑𝑖,𝑗 𝑤𝑖𝑗 ∑𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

28

Com os testes de autocorrelação, procuramos saber se as diferenças entre o valor real e sua
estimativa para cada apartamento são de fato independentes entre si. A estimativa data pelo
modelo pode ser visto como a parte determinista do valor. Por isso, procuramos variáveis e
formas de modelo que explicam da maior forma possível o preço, de tal forma que o padrão
da diferença entre o valor real e o valor estimado seja o mais perto possível de uma lei normal,
e que essas diferenças sejam independentes entre si.
O problema da autocorrelação se relaciona com as variáveis relevantes omitidas. Suponhamos
que o valor de determinado tipo de imóvel seja dependente de uma variável relevante que
ainda não foi implementada na modelagem. Os resíduos retornados pela regressão múltipla
terão uma média igual a zero; no entanto, o custo da omissão dessa variável relevante pode
ser a heteroscedasticidade ou resíduos correlacionados.
3.7.1. Índice de Moran no caso do modelo de erro da regressão espacial e do
modelo de Durbin
Nos modelos de regressão espacial, os resultados de Kelejian e Prucha, citado por Arbia (A
Primer for Spatial Econometrics, Palgrave Macmillan, p.84-86), estabeleceram resultados
assintóticos do indicador de Moran. O teste de hipótese que eles estabelecerem é sobre a
nulidade ou não do coeficiente de correlação, nos modelos de regressão espacial.
No caso do modelo de erro espacial, o teste de hipótese é definido por:
𝐻0 : 𝜌 = 0 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝐻1 : 𝜌 ≠ 0
Com isso, a estatística definida por:
𝐼=

𝜀̂ 𝑇 𝑊𝜀̂
𝑇
√𝑡𝑟(𝑊 𝑇 𝑊 + 𝑊𝑊) 𝜀 𝜀
𝑛

converge em distribuição para a lei normal 𝑁(0,1), sob a hipótese 𝐻0 . Com isso, rejeitamos
𝐻0 se |𝐼| > 1,96. Mais informações podem ser encontradas em Kelejian e Piras (Kelejian e
Piras, Spatial Econometrics, Academic Press, 2017).
Na seção 2.5., falamos dos diversos modelos de regressão espacial. Entre ele, há o modelo do
erro de Durbin. Neste modelo, a variável dependente é função das variáveis independentes,
da defasagem das variáveis independentes e da defasagem da variável dependente. Ainda
neste caso, Kelejian e Prucha elaboraram uma estatística de teste sobre a nulidade do
coeficiente de correlação de erro que converge em distribuição para a lei normal 𝑁(0,1). Mais
informações podem ser encontradas em Arbia (2014), p.84-86.
Outro resultado interessante é aquele apresentado pelo Kelejian e Piras (Spatial
Econometrics, Academic Press, 2017, p.248-249). Os autores estabeleceram resultados que
determinam se os resíduos de uma regressão são auto correlacionados, ainda na presença de
heteroscedasticidade.
O modelo apresentado é descrito de forma genérica:
𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑧𝑖 , 𝛽) + 𝜀𝑖
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onde 𝑥𝑖 é um vetor de variáveis exógenas, 𝑧𝑖 um vetor de variáveis endógenas, e 𝜀𝑖 o termo
de erro. Os modelos de regressões lineares são formas particulares da equação genérica
descrita acima (𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 𝛽 + 𝜀𝑖 ). A estrutura de vizinhança (para o nosso estudo, vai ser na
maioria das vezes uma matriz de distâncias) é dada pela matriz 𝑊. Na modelagem proposta,
o termo de erro pode ser heteroscedástico, de forma que sua expressão genérica é dada por:
𝜎𝑖2 = ℎ(𝑥𝑖 , 𝛽)
O modelo impõe algumas hipóteses de regularidade sobre as funções 𝑓 e ℎ em relação à
variável 𝛽(que é o vetor com os parâmetros). Notamos que a relação entre a variável
dependente e as variáveis independentes não precisa ser necessariamente linear; ela só
precisa atender a algumas condições de regularidade.
Supomos adicionalmente que existe um real 𝛿 > 0 de tal forma que 𝑠𝑢𝑝𝑖 𝐸|𝜀𝑖 |4+𝛿 < +∞.
Suponhamos igualmente que existe um estimador consistente de 𝛽 que verifique
√𝑛(𝛽̂ − 𝛽) = 𝑂𝑝 (1).
Suponhamos finalmente que existe uma constante 𝑐𝑤 > 0 de tal forma que:
1
∑(𝑤𝑖𝑗 + 𝑤𝑗𝑖 )2 ≥ 𝑐𝑤 > 0
𝑛
𝑖,𝑗

Com as hipóteses acima verificadas, definimos a hipótese nula 𝐻0 versus a hipótese 𝐻1 por:
𝐻0 : 𝑜𝑠 𝜀𝑖 𝑠ã𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐻1 : 𝑜𝑠 𝜀𝑖 𝑠ã𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
Sob a hipótese 𝐻0 , a estatística

𝜀̂ 𝑇 𝑊𝜀̂
̂𝑄
𝜎

converge em distribuição para a lei normal 𝑁(0,1), onde

𝜎̂𝑄2 = 𝑡𝑟(𝑊Σ̂𝑊Σ̂ + 𝑊 𝑇 Σ̂𝑊Σ̂), Σ̂ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎̂𝑖2 ) e 𝜎̂𝑖2 = ℎ(𝑥𝑖 , 𝛽).
Com isso, já mostramos os principais resultados de testes de autocorrelação para os modelos
de regressão espacial, entre os quais o modelo de Durbin.
3.7.2. Índice de Moran no caso da regressão geográfica
Vimos que para a regressão múltipla e para a regressão espacial, dispomos de testes já
estabelecidos de auto correlação dos resíduos. No caso da regressão espacial, dispomos de
indicadores. Os mesmos podem ser locais, ou globais.
Detalharemos essa seção à medida que forem obtidos mais resultados.

4. Avaliação individual de apartamentos com o R
4.1.

Seleção prévia da amostra: considerações iniciais

Com a obtenção e padronização das amostras, passamos agora à fase da avaliação individual
de apartamentos. O software SISDEA, como qualquer outro software de predição, baseia-se
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em amostras para prever o valor desejado. No caso de avaliação específica de apartamentos,
usaremos amostras com apartamentos semelhantes ao apartamento avaliado. Neste sentido,
a ABNT 14653 prescreve:
“Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;” (item 7.4.2, Parte I)
Juntando os dados do BI com os dados da pesquisa, temos aproximadamente 30000
transações e pesquisas para o período de 2014 a 2017. Acrescentando os dados dos robôs,
temos aproximadamente 25000 dados mensais, considerando os dados da Netimóveis e da
Casa Mineira, sendo que dados de anúncios de um mês para o outro podem ser repetidos. A
dificuldade dos anúncios é que cada um deles precisa ser confirmado visualmente e validado
de acordo com o nosso cadastro.
No tocante às avaliações específicas, nem todas as amostras disponíveis serão utilizadas. Para
cada uma das avaliações será gerada uma amostra com apartamentos semelhantes ao
avaliado.
4.2.

Seleção de variáveis através do R e sua integração com o SISDEA

Um dos pontos centrais da avaliação específica bem como da avaliação em massa é a
determinação ou a criação de variáveis relevantes para o mercado estudado e o modelo
escolhido. No nosso caso, foram escolhidas as variáveis que podem ser relevantes no caso da
avaliação específica de apartamentos:
a. Área privativa construída e área privativa descoberta. A área privativa descoberta é
importante para o cálculo do valor de coberturas e dos apartamentos situados no
térreo que possuem uma área descoberta;
b. Ano de construção;
c. Variáveis relacionadas ao aspecto do prédio: acabamento usado no revestimento;
d. Utilidades: área, piscina, quadra, salão de festas e salas que não sejam de festas, tais
sala de jogos, academia, espaço fitness;
e. Vagas de garagem;
f. Número de suítes;
g. Uma dicotômica dizendo se tem guarita ou não;
h. Variáveis proxy relacionadas a indicadores: a renda do responsável de família,
fornecida pelo IBGE, a classificação AP e os indicadores do IQVU;
i. Variáveis proxy relacionadas a proximidade com lugares relevantes: praças, parques,
aeroportos, clubes, faculdades, estádios, hospitais, shopping e vilas.
j. Uma dicotômica indicando se tem elevador ou não.
k. A antiguidade das amostras. Veremos que o tempo pode ser modelado tanto em
termos de variável quantitativa como em termos de dicotômicas.
l. Uma dicotômica que indica se determinado apartamento é uma cobertura ou um
apartamento do tipo “área”.
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Notamos que nem todas as variáveis são relevantes em todas as partes da cidade. Nesse
sentido, o SISDEA oferece a possibilidade de selecionar as variáveis consideradas as mais
relevantes para determinada situação.
No entanto, embora tal análise esteja plenamente no escopo do projeto, a mesma pode ser
bastante demorada.

Figura 3. Seleção de variáveis usando o SISDEA.

Figura 4. Seleção das variáveis com base na significância.

No exemplo acima mencionado, ativamos ou desativamos variáveis com base nas
significâncias das variáveis.

32

Por isso, foi desenvolvido um programa em R que faz a seleção automática de variáveis,
testando vários conjuntos de variáveis. A chave para seleção das melhores variáveis está:
1. Na determinação se tal variável desempenha realmente o papel de uma variável.
Lembramo-nos que uma variável tem o papel de explicar o comportamento de
determinado fenômeno em função de suas variações próprias. Uma condição
necessária (e não suficiente) para que uma variável agregue informação na
compreensão de um modelo é que os diferentes valores medidos através de uma
experiência empírica sejam diversos o suficiente para que a mesma possa ser
considerada como uma variável. É exatamente isso o conceito de micronumerosidade.
Por exemplo, no caso da dicotômica “Elevador”, se numa amostra de 100
apartamentos, apenas 2 não tiverem elevador, é pouco provável que esta variável seja
realmente útil. Agora, se dentre os 100 apartamentos, 25 não tiverem elevador, está
variável será candidata na explicação dos preços.
2. No atendimento do conceito de viés-variância (ver item respectivo),
3. No atendimento dos indicadores da presença, ou não, de multicolinearidade.
Tendo em vista que a quantidade de amostras pode ser elevada, que o SISDEA não permite
uma análise aprofundada da multicolinearidade, sugere-se o apoio de ferramentas
desenvolvidas especialmente para tal, e designadas para realizar tal análise de forma
eficiente.
Outro motivo para o uso de ferramenta própria antes de usar o SISDEA é a própria criação de
variáveis que podem ser relevantes. Um exemplo de tais variáveis é a modelagem do tempo
nas equações da regressão. Através do BI, dos anúncios e de outras fontes, sabemos qual é a
data exata das transações ou das ofertas anteriores. No entanto, para que tal informação
possa ser utilizada num modelo preditivo (regressão linear e outros), a mesma precisa ser
convertida em variáveis.
Assim, se um imóvel foi vendido há 7 meses e meio, podemos escolher em modelar esta
informação em termos de variável quantitativa, ou em termos de variável dicotômica. Se
escolhemos a modelagem do tempo em termos de variável quantitativa, poderíamos criar
uma variável “mês”; neste caso a variável mês seria igual a 7. Poderíamos também criar uma
variável “dias”; neste caso, a variável “dias” seria igual a 7 x 30 + 15. De outra forma, se
escolhemos a modelagem do tempo em termos de variáveis dicotômicas, poderíamos criar
uma variável “Dicotômica_semestre_2” que indicaria se a antiguidade de tal amostra está
entre os dias 180 e 360. No nosso exemplo, a variável “Dicotômica_semestre_2” seria igual a
1.
Notamos que a modelagem do tempo em termos de variáveis dicotômicas foi aquela escolhida
pela Prefeitura de Fortaleza. Nas avaliações por ela realizada, são usadas amostras de anos
anteriores. Para cada ano abrangido foi criado uma dicotômica respectiva.
No caso de Belo Horizonte, temos amostras do disponíveis do BI a partir do ano de 2014.
Assim, podemos criar dicotômicas para cada ano, desde o ano anterior ao da avaliação até o
ano de 2014.
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A vantagem do uso das dicotômicas para modelar o tempo é que as mesmas permitem
capturar a tendência temporal do intervalo de tempo para o qual elas foram criadas.
Consideramos o caso de uma avaliação realizada em 2018 e que, para tanto, usamos amostras
de 2014 para cá. Se de 2015 até 2016 a tendência foi de encolhimento dos preços em relação
à 2014 e que, de 2017 para cá a tendência foi de aumento de preços em relação a 2016,
conseguiremos capturar esta informação. Por exemplo, suponhamos os seguintes dados da
evolução dos preços para determinado tipo de apartamento, num bairro X:
a. Em 2014, ele estava sendo vendido por 500.000 reais;
b. De 2015 até 2016, ele estava sendo vendido por 450.000 reais;
c. Em 2018, ele estava sendo vendido em 2018 por 475.000 reais.
Com estes dados, é de se esperar que:
a. A dicotômica “Dicotômica_2014” seja igual aproximadamente a (500-475) / 475≈5%
(positivo).
b. As dicotômicas “Dicotômica_2015” e “Dicotômica_2016” sejam iguais
aproximadamente a (450-475) / 475≈-5% (negativo)
O uso de uma variável apenas para modela o tempo não permitiria essa análise detalhada.
Notamos que a legislação (Lei 5.641/89) não estabelece um corpo fechado de variáveis na
avaliação do valor de imóveis:
“Art. 70 - O valor venal do imóvel será determinado em função dos seguintes elementos,
tomados em conjunto ou separadamente:
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:
a) área;
b) topografia, forma e acessibilidade;
V - características da construção como:
a) área;
b) qualidade, tipo e ocupação;
c) o ano da construção;

VI - custos de reprodução.
(Vide o disposto no art. 9º da Lei nº 9.795, de 28/12/2009, publicada no "DOM" de
29/12/2009)” (Grifos nossos)
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A própria lei permite que conjuntos de variáveis sejam usados de forma conjunta ou separada.
Dessa forma, nem sempre as mesmas variáveis serão selecionadas nas avaliações específicas.
Além das variáveis, o SISDEA oferece a possibilidade de selecionar ou retirar amostras
específicas, e assim ver o impacto de tais operações nos parâmetros de desempenho do
modelo.
4.3.

Metodologias na seleção de amostras
4.3.1. Seleção das amostras baseada em filtros predeterminados, para o tipo
construtivo apartamento

Uma primeira abordagem na seleção de amostras semelhantes ao imóvel avaliado é o uso de
filtros predeterminados. Os filtros seriam o espelho do que entendemos intuitivamente por
“semelhança”. Na versão atual do programa desenvolvido em R, os critérios atualmente
usados para seleção da amostra são:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. A classificação AP, com uma diferença de uma unidade para cima ou uma unidade para
baixo.
5. A antiguidade da amostra. Por exemplo, em cada avaliação, serão consideradas apenas
as amostras com menos de um ano;
6. Os quantis de renda.
A lista das variáveis acima descritas não é taxativa. A mesma pode ser atualizada ao longo do
conhecimento do mercado imobiliário.
O fato de tais filtros serem aplicados em conjunto restringe bastante o número de amostras.
Essa restrição pode ser tal que não haja amostras suficientes para que determinados modelos
funcionem. Outra consequência é que esse tipo de seleção pode retirar da amostra imóveis
que poderiam explicar o preço do imóvel avaliado. Assim, imóveis ficariam indevidamente por
fora de uma amostra seja por um erro de medição de uma variável relevante, seja pelo fato
que o seu conhecimento exato não importa realmente no processo de formação de processo.
Por exemplo, é de se esperar que a renda tenha um impacto na valorização imobiliária.
Suponhamos que o apartamento a ser avaliado esteja pertença a uma quadra cujo padrão de
renda seja de nível 7, numa escala de 0 a 8. Suponhamos também que o filtro só retenha
imóveis cujo padrão de renda seja de 6 a 8. Para ilustrarmos o primeiro tipo de exclusão
indevida, suponhamos que determinados apartamentos que explicariam bem o preço do
imóvel estejam enquadrados indevidamente no padrão 5. Neste caso, estes apartamentos
ficariam fora da amostra. Para ilustrarmos o segundo tipo de exclusão indevida, suponhamos
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que estes mesmos apartamentos estejam devidamente classificados no padrão 5, e que os
mesmos são relevantes para a explicação do valor do imóvel avaliado (cujo padrão é 7). Estes
apartamentos não seriam selecionados por causa do filtro. Neste caso, o que importa é mais
o fato destes apartamentos pertencerem a uma faixa de renda considerada elevada (digamos
a partir de 5) do que a própria faixa. Por exemplo, um avaliador, ao avaliar a variável renda da
vizinhança de um apartamento que pertence a um bairro de alta renda, não procurará
conhecer a declaração de imposto de renda de cada morador, mas sim ter uma ideia da renda
da vizinhança.
Essa seleção com base em filtros predeterminados é feita atualmente de forma automática
através de uma função no R. A seleção de amostra poderia ser feita através do Excel. No
entanto, seria necessário escrever um script para que essa seleção seja feita de forma
eficiente.
4.3.2. Seleção realizada com base em algoritmos de agrupamento
(clustering)
A seleção é realizada aqui através de algoritmos de agrupamento. Os dois algoritmos
implementados através do R são:
1. Os mapas auto-organizadores, combinados com uma classificação hierárquica e uma
partição da amostra inicial num número otimal de classes;
2. A transformação das variáveis segundo a análise em componentes principais,
combinada com uma classificação hierárquica e uma partição da amostra inicial num
número otimal de classes.
A primeira etapa de ambas as possibilidades de classificação é a especificação das variáveis
que servirão para o agrupamento. Pode ser, por exemplo, a área construída, o ano de
construção e a faixa de renda.
A partir daí, temos a escolha de partir o dendrograma num número arbitrário de classes (por
exemplo 5, 6...), ou escolher um critério que determine o número otimal de classes.
4.4.

Dilema viés-variância

Na determinação do valor de mercado, é usado um número determinado de variáveis.
Algumas podem se relacionar a outras. Por exemplo, o padrão construtivo pode estar ligado
à área construída, ou a quantidade de vagas de garagem pode estar ligado ao padrão global.
O problema ao usar um número grande de variáveis é que isso leva a modelos mais complexos.
A complexidade tem um preço, seja nos modelos regressivos, seja em outros modelos de
aprendizagem estatísticas. Isso é chamado de dilema viés-variância.
Se selecionamos modelos mais complexos, os mesmos tenderão a se ajustarem
demasiadamente às amostras, com risco maior de se ajustarem aos erros das mesmas. Assim,
nas amostras de treinamento, quanto maior a complexidade do modelo, quanto menor será
o erro dentro destas amostras. Porém, quanto maior a complexidade do modelo, quanto
maior será o erro nos dados a serem testados. No nosso problema, isso significa que quanto
mais variáveis são usadas, quanto maior a chance de que o modelo se adapte, por exemplo,
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aos erros de coleta da amostra (por exemplo a quantidade de suítes ou de vagas de garagem),
ou aos imprevistos de uma venda (por exemplo, uma venda precipitada que resultou num
preço menor do padrão). Isso implica no fato que quanto maior será o erro ao avaliarmos um
apartamento que não está na amostra.
De forma oposta, quanto menor for a complexidade, maior será o erro nas amostras de
treinamento e nos dados a serem testados. Isto acontece porque modelos poucos complexos
em relação à riqueza do fenômeno estudado não conseguem fazer aproximações boas. É
como se quiséssemos calcular o valor venal de um apartamento usando apenas a área
construída e o pavimento do mesmo.
Um modelo complexo demais para apartamentos seria utilizar, por exemplo, cada variável
usada no BLAC separadamente.
Dois caminhos podem ser usados para resolver a questão da dimensionalidade: a análise PCA
e a combinação de variáveis.
Segundo Rodrigo de Alava Souto:
“Há, ainda, a possibilidade da interação de variáveis, pois, ao utilizar uma variável dicotômica,
verifica-se como resultado das estimativas o acréscimo apenas do termo constante da
equação, independente da variação das demais variáveis explicativas. No entanto, a influência
da variável binária sobre a dependente poderá não ser constante frente à variação das demais
variáveis independentes. Logo, podem-se analisar combinações do tipo vista e padrão,
supondo que imóveis com vista panorâmica possam ter uma influência maior do padrão sobre
o valor do que aqueles que não possuem esse atributo. Isso pode ser feito pela simples
multiplicação das variáveis que supostamente estão interagindo, originando uma nova
variável explicativa a ser estudada. ”
A combinação de variáveis permite uma redução da dimensionalidade e deve ser feita de tal
forma que conserve a riqueza do fenômeno utilizado. Um exemplo disso é o padrão de
acabamento usado no BLAC. Ao invés de estudar cada variável independentemente, podemos
usar combinações lineares que indiquem o padrão global construtivo. Por exemplo, variáveis
relacionados ao conforto de um prédio seriam a presença de piscina, de quadra, de sala de
esporte, de salão de festas. Ao invés de considerarmos cada uma dessas variáveis
individualmente, podemos criar uma pontuação relacionada à presença de todos ou de parte
destes elementos.
Para resumirmos este tópico, o que queremos, é um modelo suficientemente complexo para
ter uma representação a mais fiel possível do fenômeno estudado, e que não seja complexo
demais de tal forma que o mesmo se adaptaria aos erros. Um critério comumente estudado
na seleção de modelos é o critério de Akaike. O critério de Akaike desconta da logverossimilhança maximizada a quantidade de variáveis usadas no modelo. Assim, o mesmo
indica se vale a pena acrescentar uma variável, ou não.
4.4.1. Formulação do critério viés-variância
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Fazemos aqui um resumo das seções 1.5.5 e 3.2 de Christopher Bishop (Pattern Recognition
and Machine Learning, Springer, 2009) e do capítulo 1 de Gérard Dreyfus et al. (Apprentissage
statistique, Eyrolles, 2008).
Para modelar a exatidão de um modelo, introduzimos a função de custo, ligada ao erro do
modelo. A função de custo é uma penalidade que impomos em função do erro cometido. No
caso da regressão múltipla, a função custo é a função quadrática.
Quando ajustamos um modelo em relação a uma amostra, estamos minimizando a função de
custo em relação a esta amostra. O bom ajuste, como vimos, não é aquele que minimiza a
função de custo dentro do modelo, mas sim aquele cujos erros com elementos fora da
amostra sejam semelhantes aos erros dentro da amostra.
Para realizarmos a decomposição do dilema viés-variância, usamos o quadro probabilístico.
Seja então 𝑦 a variável que queremos prever (no nosso caso, pode ser o valor total ou o valor
unitário do imóvel), 𝑥 o vetor com as variáveis explicativas e 𝑤 o vetor com os parâmetros.
Seja então 𝑓̂ o modelo escolhido para modelar a relação entre 𝑦, 𝑥 e os parâmetros 𝑤. No
caso da regressão linear, teríamos:
𝑓̂(𝑥, 𝑤) = 𝑤0 + 𝑤1 𝑥1 + ⋯ + 𝑤𝑛 𝑥𝑛
No quadro da teoria da aprendizagem estatística, as variáveis não são mais determinísticas,
mais sim modeladas por variáveis aleatórias. Isso significa por exemplo que dois apartamentos
idênticos localizados no mesmo prédio não necessariamente serão vendidos pelo mesmo
preço na mesma data. Incertezas como as condições de negociação impactam no preço final.
Introduzimos então a lei conjunta das variáveis y e x, notada 𝑝(𝑥, 𝑦). Essa lei conjunta, se fosse
conhecida, indica como que a dupla (𝑥, 𝑦) variaria aleatoriamente. Assim, se fosse conhecida,
daria para simular o quanto quisermos pares de valores venais e características respectivas.
Na prática, não a conhecemos. No entanto, essa lei pode ser vista como um objeto teórico
que nos ajuda a entender quais são os componentes do erro.
O erro de predição é uma medida dos casos possíveis de erros, descrita pela seguinte
quantidade:
2

𝑅(𝑓̂) = ∬ (𝑦 − 𝑓̂(𝑥, 𝑤)) 𝑝(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦𝑑𝑥
Notamos que essa expressão inclui todos os casos possíveis de erro envolvendo 𝑥 e 𝑦. No
nosso caso, a quantidade 𝑅(𝑓̂) seria a erro entre o valor real e o modelo 𝑓̂, aplicado a todos
os imóveis de Belo Horizonte. Isso implicaria que conhecêssemos para cada imóvel 𝑥 de Belo
Horizonte o seu valor venal. Na prática, teremos apenas uma amostra limitada, fornecendo
apenas uma quantidade média:
𝑛

1
𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑓̂) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑓̂(𝑥𝑖 , 𝑤))2
𝑛
𝑖=1
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Continuando o assunto do estudo probabilístico do erro, usamos a decomposição de 𝑝(𝑥, 𝑦)
usando a probabilidade condicional 𝑝(𝑦|𝑥), e escrevemos:
2

𝑅(𝑓̂) = ∫ [∫ (𝑦 − 𝑓̂(𝑥, 𝑤)) 𝑝(𝑦|𝑥) 𝑑𝑦] 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
Assim, para cada vetor 𝑥 (no nosso caso, cada apartamento descrito pelo vetor 𝑥), definimos
a seguinte quantidade, definido como o erro pontual em 𝑥:
2

𝑅𝑥 (𝑓̂) = ∫ (𝑦 − 𝑓̂(𝑥, 𝑤)) 𝑝(𝑦|𝑥) 𝑑𝑦
Queremos então encontrar o modelo 𝑓̂ que minimize o erro para cada ponto 𝑥. Para tanto,
derivamos essa expressão em relação à quantidade 𝑓̂(𝑥, 𝑤). Achamos então que a quantidade
que minimiza o erro pontual 𝑅𝑥 (𝑓̂) é dada por:
𝑓̂(𝑥, 𝑤) ≡ ∫ 𝑦𝑝(𝑦|𝑥)𝑑𝑦
Essa expressão não é nada mais que a esperança condicional de 𝑦 sabendo 𝑥, notada 𝐸(𝑦|𝑥).
Essa esperança condicional pode ser vista como a parte determinística da variável 𝑦, sabendo
𝑥.
Consideramos agora o vetor 𝑤 com os parâmetros da regressão (ou mais geralmente, do
processo da aprendizagem). Este vetor com os parâmetros da regressão depende da amostra
e como cada amostra pode resultar num vetor diferente, este vetor pode ainda ser
considerado como o resultado da realização de um vetor aleatório 𝑊. Notando 𝐸𝑊 e 𝑣𝑎𝑟𝑊
respectivamente a esperança e a variância em relação ao vetor aleatório 𝑊, demonstramos
que o erro 𝑅𝑥 (𝑓̂) é decomposto da seguinte forma:
2
𝑅𝑥 (𝑓̂) = 𝑟𝑢í𝑑𝑜 + 𝑣𝑎𝑟𝑊 (𝑓̂(𝑥, 𝑤)) + (𝐸𝑊 [𝐸(𝑦|𝑥) − 𝑓̂(𝑥, 𝑤)])

O termo relacionado à variância representa a sensibilidade do modelo em relação à amostra.
Este termo é um indicativo de como que cada estimativa varia em volta da média de todas as
estimações possíveis. O termo relacionado à esperança relaciona-se à diferença entre o
modelo escolhido 𝑓̂ e a esperança condicional de 𝑦 em relação à 𝑥. No caso da avaliação
imobiliária, seria uma medida do quanto que a regressão linear, espacial ou geográfica se
aproxima da parte determinística do preço do imóvel. Por fim, o ruído se relaciona às
oscilações da esperança condicional em relação ao preço.
O dilema viés-variância pode ser resumido com o seguinte gráfico entre o erro e a
complexidade do modelo:
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Figura 5. Dilema viés-variância : Erro vs. Complexidade do modelo.

4.4.2. Critérios Cp de Mallows e Akaike corrigido
O programa desenvolvido em R roda ao mesmo tempo a regressão múltipla e a regressão
geográfica. O melhor modelo para a regressão geográfica é determinado segundo o critério
Cp de Mallows, e é calculado através da função regsubsets(). O melhor modelo para a
regressão geográfica é determinado segundo o critério de Akaike corrigido, e é calculado
através da função gwr.model.selection(). Uma das diferenças entre a regressão múltipla e a
regressão geográfica é enquanto a regressão múltipla calcula coeficientes globais e pressupõe
que os valores dos apartamentos são independentes entre si, a regressão geográfica calcula
coeficientes locais e leva em consideração que o preço de determinado imóvel depende
também dos preços dos apartamentos vizinhos.
Um exemplo do caráter local dos coeficientes da regressão é fornecido pelo ano de
construção. Normalmente, quanto mais antiga for uma casa, quanto menos ela vale. No
entanto, pode haver situações/bairros onde o mercado valoriza a antiguidade de uma
construção. A regressão geográfica consegue enxergar essa situação; a regressão múltipla,
não.
4.5.

Multicolinearidade e VIF e CN

Voltando aos critérios de seleção das variáveis, um problema adicional vem do fato que os
apartamentos de Belo Horizonte apresentam problema de multicolinearidade. Segundo a
Prof. Taciana Villela Savian, citando Freund, Wilson e Sá:
“A multicolinearidade é definida como a presença de um alto grau de correlação entre as
variáveis independentes.”
(Freund, Wilson, Sá, 2006 apud Taciana Villela Savian)
Isso significa que existe um conjunto de constantes não todas nulas de parâmetros
(𝑤0 , … , 𝑤𝑛 ) para as quais a quantidade 𝑤0 + 𝑤1 𝑥1 + ⋯ + 𝑤𝑛 𝑥𝑛 seja perto de zero. Tendo
multicolinearidade, algumas variáveis são de fato ligadas entre si. No caso da avaliação
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imobiliária, é pouco provável que haja uma dependência entre a área construída e o ano de
construção: podemos muito bem ter um apartamento com muito espaço, porém novo, e um
apartamento com pouco espaço, porém antigo. Agora, se consideramos a área construída e a
quantidade de quartos, esperamos dessa vez que haja uma dependência forte entre as duas
variáveis: quanto mais quartos, mais é provável termos mais área construída. Outro exemplo
seria a relação entre a presença de piscina e sauna nos condomínios de padrão alto. Se
determinado condomínio de padrão alto tiver piscina, é de se esperar que ele tenha também
uma sauna.
Percebemos através destes dois exemplos que, dependendo da construção do modelo, a
presença de mais variáveis (quarto e sauna, respectivamente) não agrega nenhuma
informação útil. Uma forma de reduzirmos a dependência entre variáveis é combinarmos
aquelas que seriam supostamente correlacionadas, sem perdermos a informação nelas
representadas. Por exemplo, ao invés de considerarmos os itens piscina, quadra,
churrasqueira e sauna, poderíamos criar uma única variável, que seria uma pontuação relativa
a presença ou não de todos ou parte deles.
A análise da multicolinearidade torna-se um item a ser considerado na avaliação imobiliária,
ao ponto que o IBAPE consagrou um trabalho sobre o assunto, efetuado em 2017 por Maria
Lúcia Sabedotti de Biaggi, Marcelo Medvid e Cynthia Marília Carraro de Assis. O título do artigo
é: “Fator de Inflação da Variância e regressões auxiliares para diagnóstico do problema de
multicolinearidade nos modelos de regressão”. Segundo os autores:
“Os valores projetados de avaliação para modelos multicolineares podem ser inadequados,
em relação ao grau de precisão mínimo permitido pela NBR 14653-2:2011, restringindo a
aplicabilidade e generalidade do modelo estimado.”
As fontes da multicolinearidade seriam, segundo Montgomery (1982, citado no manual do
NCSS, capítulo 335), e segundo Montgomery, Peck e Vining (2006, citado pela Prof. Taciana
Villela Savian):
a. O método de coleta de dados: isso significa que as amostras foram colhidas apenas
num subespaço do espaço das variáveis. Assim, na avaliação imobiliária, embora seja
necessário obtermos amostras parecidas ao bem avaliado, as mesmas não devem ser
todas idênticas; é preciso ter uma certa variedade na amostra.
b. Restrições ligadas ao fenômeno estudado: é possível que várias amostras do modelo
sejam sempre correlacionadas. Por exemplo, o preço de um apartamento será sempre
ligado à quantidade de vagas de garagem;
c. O modelo em si: vimos agora que a combinação de variáveis é uma solução para
diminuirmos o grau de correlação entre elas, sem reduzirmos a qualidade da
informação;
d. Modelo com excesso de termos: é quando temos mais termos do que equações.
e. Outliers: a presença de outliers pode esconder a multicolinearidade. Dessa forma, fica
necessário removê-los.
Tecnicamente, usamos 2 indicadores para medirmos o grau de multicolinearidade: o
“Variance Inflation Factor (VIF)” e a “Condição de Número (CN)”.
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Assim, na hora da seleção das melhores variáveis, é levado em consideração o VIF. Dessa
forma, o melhor modelo não será o melhor modelo dentre todos os modelos, mas sim o
melhor modelo com um nível aceitável de VIF. Notamos que nessa fase, os estimadores são
ainda sem viés.

Figura 6. Seleção do melhor modelo baseado no Akaike e no VIF.

No exemplo acima mencionado, vemos uma tabela relatando para cada modelo: o critério de
Akaike corrigido (AIC), a quantidade de variáveis (K) e o VIF respectivo.
4.6.

Remoção dos outliers

Posteriormente à seleção do melhor modelo usando os critérios Cp, Akaike corrigido e VIF,
removemos os dados considerados como outliers, ou que diminuem o desempenho dele.
Assim, no caso da regressão múltipla, removemos todos os apartamentos cuja distância de
Cook for superior a determinado patamar. Alguns autores sugerem o valor 1, outros o valor
4/𝑛, onde 𝑛 é o número de apartamentos na amostra. No caso da regressão geográfica,
removemos todos os apartamentos cujos resíduos “Studentizados” forem maiores do que 3.

Figura 7. Remoção de apartamentos com a distância de Cook superior a determinado patamar.

No exemplo acima mencionado, o programa remove os apartamentos cujas distância de Cook
são superiores a 4/𝑛.
Por fim, no caso específico da regressão múltipla, depois da fase da seleção do melhor modelo,
pode acontecer que a significância de algumas variáveis seja ainda superior a 5%. Neste caso,
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tentamos remover dados que poderiam impactar na significância. Assim, determinado
apartamento será removido se, cumulativamente, sua remoção:
1. Diminuir o máximo dos p-valores de todas as variáveis;
2. Aumentar o coeficiente de determinação 𝑅 2 .
4.7.

Condição de número

Posteriormente a essa fase de seleção de modelo, se houver ainda problema de
multicolinearidade, detectado através da estatística CN, usamos então uma ferramenta
teórica que suaviza o problema da multicolinearidade, chamada de “ridge regression”. O
efeito concreto dela é de diminuir a variância dos estimadores dos coeficientes, introduzindo,
no entanto, um viés nos mesmos.

Figura 8. Regressão ridge.

Temos acima um exemplo onde foi necessário o uso da regressão ridge, no caso da regressão
múltipla. Num outro exemplo (abaixo), o uso do ridge foi necessário no caso da regressão
geográfica. O efeito do ridge foi de diminuir consideravelmente a CN:

Figura 9. Diminuição da CN através do ridge

No nosso caso, a CN foi diminuída de 42525 para 111. Isso significa que embora a CN tenha
diminuído consideravelmente, a multicolinearidade ainda está presente. No entanto, os
efeitos dela foram amenizados.
4.8.

Agrupamento por faixa de área e por período
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Vimos nas seções 2.5.3 e 3.4.3 que o fato de termos várias expressões lineares resultando em
valores diferentes resulta no aumento da incerteza sobre os coeficientes de cada variável. Na
prática, lidaremos com transações, anúncios ou dados de avaliadores, ocorridas ou coletadas
em datas distintas, e muitas vezes provenientes de poucos prédios. Vimos na seção 3.4.4. que
outra fonte de imprecisão nas avaliações é a presença de pontos de influência. Os mesmos
são removidos usando critérios bem definidos (distância de Cook ou o critério dos resíduos
“Studentizados”).
Procuraremos então agrupar as amostras de tal forma que a informação nela contida seja
adequadamente resumida em termos de valores e de tempo, e de tal forma que a chance de
a amostra ser perturbada por outliers seja mínima.
Num mesmo prédio, pode acontecer que haja vários apartamentos com áreas e características
parecidas. No caso do cadastro da PBH, tendo em vista que as características construtivas são,
na maioria das vezes, idênticas para todas as unidades, o único elemento que diferencia de
fato as unidades é a área construída.
A forma natural de agrupamento de unidades parecidas é então pela área construída. A forma
sugerida para o nosso trabalho é por faixas crescentes de área construída:
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Tabela 1. Faixas de áreas para agrupamento.
Áreas abrangidas
De 20 a 50 m2
De 50 a 100 m2
De 100 a 200 m2
De 200 a 400 m2
De 400 a 600 m2

Faixas de área para agrupamento
2 m2
5 m2
10 m2
20 m2
40 m2

Isso significa que um apartamento de 181 m2 e outro de 189 m2 pertencerão à mesma faixa
de área: a faixa de 180 a 190 m2, cujo valor representativo é 185 m2. Para cada faixa de área,
será calculado a mediana dos valores venais dos apartamentos nela incluídas. Esse calculo já
excluí os valores extremos.
No entanto, para não perder a informação do tempo, tais faixas serão calculadas por unidade
de período. As unidades serão o trimestre, o semestre e o ano.
O procedimento de agrupamento de apartamentos por faixa de área tem por consequência
em abaixar o VIF e o CN. No caso da regressão geográfica, o agrupamento é simplesmente
necessário; se incluímos todas as transações e todos os anúncios, em muitos casos, a matriz
de variância-covariância não será invertível.
4.9.

Desempenho do modelo e resultados

A conclusão de todas as operações acima mencionadas é a estimativa do valor venal, e das
estatísticas associadas à regressão. Essas estatísticas determinam a qualidade da estimativa
que está sendo realizada. Os parâmetros usados para tais são:
1. O coeficiente de determinação 𝑅 2 ;
2. A estatística de Fischer F;
3. A significância de cada variável. É importante notarmos que a significância das variáveis tem
sentido diferente segundo o tipo de regressão usado. Na regressão geográfica, quando a
significância de uma variável for inferior a 5%, isso significa que tem grande chance de que os
coeficientes locais daquela variável sejam diferentes em cada ponto da amostragem. Na
regressão múltipla, quando a significância de uma variável for inferior a 5%, isso significa que
tem grande chance de que o coeficiente daquela variável seja diferente de 0.
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Figura 10. Significância das variáveis na regressão múltipla.

Figura 11. Significância das variáveis na regressão geográfica.

Por fim, o programa retorna as estimativas feitas através de vários métodos:

46

1. Estimativa segundo a regressão múltipla;
2. Caso haja problema de multicolinearidade na regressão múltipla, a estimativa usando o
ridge;
3. Estimativa segundo a regressão geográfica;
4. Caso haja problema de multicolinearidade na regressão geográfica, a estimativa usando o
ridge;

Figura 12. Exemplo de estimativas fornecidas pelo R.

5. Ferramentas de geoestatística aplicadas ao mercado imobiliário
A localização é atributo determinante no processo de precificação de um imóvel. Na
problemática da avaliação imobiliária, a localização é descrita tanto pelas coordenadas como
por variáveis macroeconômicas distribuídas no espaço. Transformar a localização em
atributos numéricos, tendo como método a inferência estatística e utilizando como
parâmetros os valores e as características dos imóveis assemelhados/amostras ao bem
avaliando, ainda que na fase de amostragem, requer alguns instrumentos fornecidos por uma
ciência desenvolvida para o estudo de fenômenos espaciais: a geoestatística.
A busca de amostras representativas dentro do universo amostral que tragam em seu bojo,
variáveis que remetam ao conceito de semelhança e, ao mesmo tempo, uma distribuição
espacial/distância que implique em uma correlação espacial, é determinante para que o
método de avaliação do imóvel apresente a qualidade requerida.
5.1.

Contextualização histórica

A variabilidade espacial vem sendo uma das preocupações de pesquisadores praticamente
desde o início do século. Smith (1910) estudou a disposição de parcelas no campo em
experimentos de rendimento de variedades de milho, numa tentativa de eliminar o efeito de
variações do solo. Montgomery (1913), preocupado com o efeito do nitrogênio no rendimento
do trigo, fez um experimento em 224 parcelas, medindo o rendimento de grãos. Vários outros
autores, como Waynick e Sharp (1919), também estudaram variações de nitrogênio e o
carbono no solo.
Os procedimentos usados na época baseavam-se na estatística clássica e utilizavam grandes
quantidades de dados amostrais, visando caracterizar ou descrever a distribuição espacial do
fenômeno em estudo. Por estatística clássica entende-se aquela que se utiliza de parâmetros
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como média e desvio padrão para representar um fenômeno e se baseia na hipótese principal
de que as variações de um local para outro são aleatórias.
Em inúmeras especialidades do conhecimento, os dados amostrais não podem ser descritos
apenas por um padrão de distribuição requerido pela estatística clássica como normalidade e
a não correlação entre os dados. A limitação destes modelos é que eles priorizam basicamente
a distribuição de frequência dos dados, não levando em consideração sua localização no
espaço.
Krige (1951), engenheiro que trabalhou nas minas de ouro da África do Sul, analisando dados
de concentração de ouro, chegou à conclusão que somente a informação dada pela variância
seria insuficiente para explicar o fenômeno em estudo. Para tal, seria necessário levar em
consideração a distância entre as observações. A partir daí surge o conceito da geoestatística,
que leva em consideração a localização geográfica e a dependência espacial.
Nos anos de 1960, o professor Georges Matheron, formado pela École Normale Supérieure
des Mines de Paris, inspirado nos trabalhos de Wijs, um professor universitário holandês, e
nos trabalhos de Krige, publicou vários estudos que, em seu conjunto, se tornaram a base
teórica da Teoria das Variáveis Regionalizadas, que é o núcleo conceitual da geoestatística.
De acordo com Matheron (1963), a Geoestatística está relacionada, em seu sentido amplo, ao
estudo da distribuição espacial de variáveis geológicas e/ou naturais, tais como teor,
espessura e acumulação. O conceito atualizado “latu sensu” de geoestatística, revisado por
novos estudos de variados autores ampliou o objeto de análise para esta ciência, que pode
ser descrito com a caracterização e modelagem quaisquer variáveis aleatórias que
apresentem distribuição e variabilidade espacial, associado as suas respectivas incertezas.
Conforme Pontes (2002), a geoestatística está sustentada em 2 pilares conceituais: o do
variograma/semivariograma, empregado para explicar a estrutura da variabilidade espacial e
o da krigagem, utilizado para estimar valores não observados, com variância mínima.

5.2.

Variável regionalizada

Os processos econômicos inerentes às formações dos preços dos imóveis resultam em um
determinado número de variáveis que são correlacionadas espacialmente entre si. Disto
entende-se que os preços possuem uma variação no espaço que pouco tem de aleatória. A
coleta de amostra por preço de imóvel, com variáveis semelhantes, próximos espacialmente
um do outro, levará também a valores de preços que se aproximam, demonstrando uma clara
correlação espacial entre estes pares.
O preço de um imóvel amostrado carrega, portanto, de forma intrínseca informações que dão
conta da formação do preço do próprio imóvel considerado e dos imóveis próximos deste, até
uma determinada distância. Esta dinâmica espacializada dos preços confirmam a tese que
48

estes valores não podem ser considerados variáveis aleatórias inteiramente independentes
umas das outras, e trazem de forma clara, “dependência espacial”. Isto nos leva ao conceito
de “variável regionalizada”.
Matheron (1963, 1971), baseado nas observações de Krige, ampliou a teoria e o conceito das
variáveis regionalizadas. Entenda-se por variáveis regionalizadas as variáveis cujos valores são
relacionados de algum modo com a posição espacial onde os mesmos são obtidos, ou seja, é
uma função que varia de um lugar para outro no espaço, com certa aparência de continuidade.
A continuidade atribuída às variáveis regionalizadas está relacionada com a variabilidade das
propriedades da amostra com respeito à distância e direção, ou seja, com a tendência de
tomarem valores mais próximos em dois pontos amostrados, quanto menos afastados
geograficamente estejam os referidos pontos. As variáveis regionalizadas são representadas,
na prática, por uma certa quantidade de dados numéricos brutos disponíveis, a partir dos
quais são obtidas informações sobre as características do fenômeno em estudo.
Uma variável regionalizada pode ser definida sucintamente como uma função a qual possui
valor definido a cada ponto do espaço, e possui as seguintes qualidades que a caracterizam:
a. Localização: a variável regionalizada é localizada, ou seja, suas variações ocorrem em
um espaço conhecido e definido. Vale salientar que somente no espaço geométrico
onde a variável é susceptível de tomar valores definidos e no interior do qual sua
variação será estudada, as variáveis regionalizadas tomam seus valores.
b. Continuidade: a variável regionalizada apresenta uma continuidade moderada, que
tende à estabilidade em sua variação espacial. Dependendo do fenômeno observado,
a variação espacial de uma variável regionalizada pode ser grande ou pequena. A
existência de uma continuidade mais ou menos estável na variação de uma variável
regionalizada, pode ser expressa por meio de uma flutuação mais ou menos
importante entre os valores de amostras vizinhas. Tal flutuação reflete o grau de
dependência ou independência que existe entre um valor e outro. Quando essa
continuidade é pouco definida e não pode ser confirmada, diz-se que há a presença do
efeito de pepita. Quando os valores representativos das características espaço
amostral são totalmente independentes, trata-se de uma variável aleatória,
considerada como um caso particular de variável regionalizada, podendo ser expressa
através do desvio de duas amostras próximas,
c. Anisotropia ou zonalidade: a variável regionalizada proporciona em sua representação
espacial diferentes tipos de anisotropia/isotropia, que pode ser traduzida como
semelhanças se demonstram mais significativas em uma direção do que noutras, mas
cujas variações não podem ser representadas por uma função matemática simples.

Sob o ponto de vista da matemática, uma variável regionalizada é uma função f(x) em um
ponto x do espaço, expondo dois aspectos contraditórios:
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a. Um aspecto aleatório conferido às variações altamente desiguais e imprevisíveis de
um ponto ao outro;
b. Um aspecto estruturado, que confere as características estruturais, ou seja, a
continuidade do fenômeno regionalizado (MATHERON, 1971)
O aspecto estruturado de uma variável regionalizada está atrelado ao seu comportamento
espacial – variabilidade – resultante dos processos/fenômenos objeto do estudo, no caso do
nosso, da formação de preços dos imóveis de Belo Horizonte. Este comportamento sugere
que duas amostras próximas uma da outra estão estatisticamente correlacionadas, ou de
outra forma, trazem a informação de similaridade/continuidade entre si, a ponto de se poder
afirmar que devido à proximidade espacial, são similares nos preços e em alguns atributos que
caracterizam o imóvel.
A natureza estrutural de uma variável regionalizada, ou seja, sua continuidade espacial, de
acordo com Yamamoto (1991, p.27):
“[...] é definida a partir da comparação de valores tomados simultaneamente em dois pontos,
segundo uma determinada direção”
Esta comparação se dá através de uma função designada variograma, que é a continuidade
espacial de uma variável regionalizada representada quantitativamente.

5.3.

Amostragem

Conforme Yamamoto (2013):
“A amostra é um subconjunto de valores do fenômeno espacial que, se representativa, deve
reproduzir a distribuição e variabilidade espaciais tanto em tamanho, isto é, número de pontos
de dados, como em termos de distribuição dos pontos no domínio a ser estudado. ”
Para definir e prever o comportamento espacial de uma variável regionalizada partimos de
três pressupostos:
a. Que existe um espaço conhecido e delimitado,
b. Que cada ponto amostral no espaço tem um valor, e este valor está relacionado com
o valor do outro ponto contido naquele espaço dado,
c. Que a influência de um ponto sobre o outro é diretamente proporcional à distância
entre estes pontos.
Disto conclui-se que a inferência da continuidade espacial de uma variável regionalizada pode
ser feita com valores amostrais, tendo como informação básica a estatística de dois pontos.
Para o cálculo do modelo de correlação espacial, deparamo-nos com alguns problemas a
serem equacionados. Segundo Yamamoto (2013):
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“o conjunto de variáveis aleatórias {𝑍(𝑥𝑖 ), 𝑖 = 1, … 𝑛} correlacionadas entre si constitui uma
função aleatória cuja amostragem fornece uma realização z (𝑥𝑖 ). Por isso, de acordo com ele,
com uma única realização torna-se impossível determinar as estatísticas no ponto 𝑥𝑖 dessa
função, tais como média e variância. Para ele, a solução consiste em assumir diversos graus
de estacionariedade da função aleatória, como, por exemplo, admitindo que as variáveis
aleatórias tenham a mesma média”:
E [Z (𝑥1 )] =E [Z (𝑥2 )] = ···=E [Z (𝑥𝑛 )] =E [Z(x)] = m
Continuando a explicar que:
“a média m passa a ser independente da localização e obtida como média aritmética das
realizações das variáveis aleatórias” (Soares, 2006, p. 18):
𝑛

1
𝑚 = 𝐸[𝑍(𝑥)] = ∑ 𝑍(𝑥𝑖 )
𝑛
𝑖=1

Tomando como premissa que essa hipótese esteja correta significa supor que a média das
amostras seja representativa da área estudada, isto é, que os valores são homogêneos
(Soares, 2006, p. 18}. A homogeneidade espacial raramente ocorre, sendo necessária a
verificação da distribuição e variabilidade espaciais da função aleatória. ”
Definição (processo estacionário na segunda ordem): um processo Z é chamado processo
estacionário na segunda ordem se a sua média for constante, e se, para todo ponto x e todo
h, a covariância entre Z(x) e Z(x+h) depender apenas de h. As duas condições são descritas,
usando a esperança matemática:
𝐸(𝑍(𝑥)) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐸((𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑚)(𝑍(𝑥) − 𝑚)) = 𝐶(ℎ)
Segundo Yamamoto (2013): “Em Estatística, a covariância é uma medida da relação mútua
entre duas variáveis aleatórias distintas, por exemplo, X e Y. Em Geoestatística, a covariância
mede a relação entre valores da mesma variável, obtidos em pontos separados por uma
distância h, conforme uma determinada direção. Isso significa que, ao alterar a direção, a
covariância também pode se alterar e, nesse caso, há indicação de presença de fenômeno
espacial anisotrópico. (Figura 13, YAMAMOTO, 2013)”
Segundo Oliveira (2003), a hipótese de estacionaridade de segunda ordem é muito forte e é
usualmente substituída por uma hipótese mais fraca e menos restritiva, chamada hipótese
intrínseca. Essa hipótese é mais frequentemente utilizada em geoestatística, pois aumenta-se
o campo de modelos possíveis (Vieira, 2000; Andriotti, 2004).
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Definição (processo intrínseco): A hipótese intrínseca é verificada quando temos a
estacionariedade da segunda ordem aplicada a processo dos incrementos {𝑍(𝑥 + ℎ) −
𝑍(𝑥), 𝑥}. Com isso, a variável aleatória (𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥)) tem variância finita, não depende
da posição x, mas apenas do vetor h, isto é:

Var[Z(𝑥)-Z(𝑥+h)]= E[Z(𝑥)-Z(𝑥+h)]²=2𝛾(ℎ)
em que 2γ(h) é denominado variograma.
Conforme YAMAMOTO (2013) “o variograma também usa a fórmula do semivariograma
sendo indiferente denominar variograma ou semivariograma”, portanto, o termo variograma
será adotado em todo este relatório.
Como Y (h) = C(0)-C(h), isso faz com que, se o vetor h apresentar-se infinitamente pequeno, a
variância seja mínima e a covariância, máxima.”

Figura 13. Correlação espacial vs. Distância (variograma e Covariância) - adaptado de Yamamoto (2013)

Continuando YAMAMOTO (2013) descreve que:
“Haverá um valor Δh para o qual as duas podem apresentar valores aproximadamente iguais,
porém, à medida que Δh aumenta, a covariância diminui enquanto a variância aumenta,
porque ocorre progressivamente maior independência entre os pontos a distâncias cada vez
maiores.”

5.4.

Sobre o cálculo do variogramas experimental e a definição do “lag”
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O variograma fornece um significado preciso do conceito de zona de influência de uma
amostra. É uma função dada por uma curva, a qual representa o grau de continuidade de uma
de um fenômeno estatístico. Tal curva é crescente com o aumento da distância h que separa
pares de amostras, de tal forma que quanto mais distantes as amostras entre si, maior a
diferença entre seus valores, e, portanto, menor a continuidade, ou dependência espacial,
entre as mesmas (MATHERON, 1963) (MATHERON, 1971).
A área primária de amostragem é descrita por um quadrilátero regular de 5 a 10km. de lado,
com seu ponto central definido pelas coordenadas do imóvel avaliando, sentido norte/sul. A
determinação exata do tamanho do lado do quadrado está em estudo com bases empíricas,
para o posterior ajuste e o subsequente uso da ferramenta “variograma”.
Num segundo momento, procedimento de cálculo de variogramas experimentais necessita da
definição de um passo h, também denominado lag (lag refere-se a uma distância pré-definida,
a qual é utilizada no cálculo do semivariograma) ( Figura 3) e, para isto são determinados os
valores de variograma para várias distâncias (múltiplas de h), produzindo então o variograma
experimental (YAMAMOTO, 2001). Entretanto, neste caso, as distâncias entre pontos
amostrais seriam exatamente iguais, o que de fato não ocorre. Comumente os dados
amostrais não se distribuem regularmente, de tal forma que, além do passo, são consideradas
tolerâncias (de passo e angular) e largura máxima de pesquisa ou banda. O intuito de tais
parâmetros adicionais é se obter um maior número de pares de amostras em uma dada
direção e para um dado valor de h (SOARES, 2006).
Na metodologia desenvolvida para a avaliação de apartamentos para a cidade de Belo
Horizonte, o arranjo espacial das amostras é irregular e exige, portanto, que se trabalhe, para
produção do variograma experimental, o tamanho do passo (distância) e tolerância do passo.
A janela angular não é requerida nesta etapa do modelo pois, a priori, considera-se o modelo
do variograma experimental obtido como isotrópico, omnidirecional, tendo como
pressuposto a não ocorrência de variabilidade espacial em diferentes posições angulares.
Conforme YAMAMOTO (2013):
“para pontos com distribuição irregular, há necessidade de se definir parâmetros adicionais,
além da distância e da direção. Isso é preciso para que a malha de pontos seja regularizada.
Para cada ponto de dado, define-se uma janela, dentro da qual pode haver um ou mais pontos,
ou nenhum. Essa janela é definida pela direção, tolerância angular e largura máxima, bem
como pelo tamanho do passo (distância) e tolerância do passo. O parâmetro largura máxima
tem por objetivo limitar a abertura indefinida da janela de pesquisa dada pela tolerância
angular. “
A seleção dos valores de tolerância (de passo e angular) e de largura máxima de pesquisa é
um processo de tentativa e erro. Se as tolerâncias são muito pequenas, serão utilizados
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apenas uma pequena porcentagem de amostras do total amostrado, e o variograma
resultante apresentará muito ruído, ou seja, valores de variograma terão grande oscilação.

Figura 14. Passo e tamanho do passo em variogramas: adaptado de (SINCLAIR, BLACKWELL, 2004).

Por outro lado, tolerâncias muito grandes tornam a continuidade espacial muito suavizada e
imprecisa. Portanto, de maneira geral, as tolerâncias devem ser as menores possíveis para
garantir uma boa definição da continuidade espacial e obter um variograma estável. O Arranjo
de dados unidimensionais com distribuição regular (acima) e irregular (abaixo) é demonstrado
na figura 3.

5.5. Tipos característicos de variograma e seus principais parâmetros de análise.
Recapitulando, o variograma descreve a continuidade espacial dos dados que definem as
variáveis regionalizadas. Na Figura 15, mostramos um variograma ideal teórico finito que
demonstra qual o comportamento esperamos de um variograma experimental obtido através
de amostragem, em resumo, que o valor das diferenças entre as variáveis afastadas por um
vetor h, aqui descrito como a distância que separa duas variáveis, aumente na proporção em
que h aumenta. Desta forma o valor da função variograma y(h) aumenta quando a distância h
aumentar, levando a concluir que quanto maior o valor da função variograma, maior será a
diferença observada entre os dados amostrados, e menor sua dependência e correlação
espacial.
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Figura 15. Elementos de um variograma finito.

Na figura acima, identificamos os seguintes parâmetros do variograma experimental:
a. Alcance ou amplitude variográfica: a medida que a distância h é incrementada, a
variabilidade aumenta até um determinado nível, se estabilizando a partir daí. A
distância h em que o variograma atinge este valor é denominado alcance ou amplitude
variográfica.
b. Patamar: é o nível onde o variograma se estabiliza. A partir deste ponto in fere-se que
não ocorre mais dependência espacial entre as amostras coletadas.
c. Efeito pepita: parâmetro que denota a descontinuidade do variograma. Teoricamente,
a função variograma y(h), quando h é zero, também é igual a zero.
Na maior parte dos casos, de fato, isto não ocorre. Quando a distância h se aproxima
de zero, y(h) se aproxima de um valor positivo que é o efeito pepita, e que revela uma
descontinuidade do variograma para valores menores que a menor distância entre as
observações.
d. Contribuição: é a diferença entre o patamar e o efeito pepita e o patamar, e de forma
concisa, o quanto de informação é produzida pelas diferenças de valores entre os pares
de amostra.

5.6.

Cálculo do variogramas experimental na avaliação de apartamentos

No modelo que está sendo desenvolvido e descrito aqui, a ser usado na avaliação de
apartamentos na cidade de Belo Horizonte, o efeito pepita se aproxima de seu conceito
teórico, ou seja, do modelo ideal de variograma. Quando a distância entre as amostras ou
pares de amostras diminuem, o valor da função variograma também diminui tendendo a zero.
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Isto de fato ocorre, pois na distância zero, os valores em metro quadrado dos imóveis são
muito semelhantes, senão os mesmos.
Outra informação importante diz respeito a área primária de amostragem na metodologia
aqui adotada. Esta é definida por um quadrilátero regular de 5 a 10km. de lado, com seu ponto
central definido pelas coordenadas do imóvel avaliando, sentido norte/sul. Quando ela tende
a ser bem maior que o valor que define a distância do alcance do variograma, a partir de um
determinado h, o variograma tende a apresentar uma não dependência entre os pares de
dados e alta aleatoriedade espacial.
Mostramos agora um exemplo de variograma gerado a partir de uma avaliação concreta de
um apartamento. Usamos dados da Caixa Econômica, cujos dados já vem com as coordenadas
exatas, e dados de anúncios, para os quais temos apenas as coordenadas aproximativas.

Figura 16. Variograma gerado numa avaliação concreta.

6. Aprendizagem não supervisionada e suas aplicações na área imobiliária
Vimos nas seções anteriores ferramentas diferentes para predição de valores a partir de uma
amostra. Os modelos de atribuição de valor em função das características e da localização
abordados neste estudo são os lineares e os modelos baseados em árvores de decisão. Que a
relação entre o valor e as variáveis de entrada seja imposta (combinação linear) ou do tipo
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caixa preta (redes neurais), lidamos com métodos de aprendizagem supervisionada. Isso
significa que inferimos o valor de um imóvel a partir de exemplos sobre os quais foi executado
um algoritmo de aprendizagem.
Sabemos que o mercado imobiliário é um mercado com dinâmicas diversas. Na introdução,
mencionamos o fato que, quando há uma alta repentina dos juros combinada a uma queda
na renda, podemos prever uma queda nos preços do mercado imobiliário. Essa queda pode
ser traduzida numa baixa dos valores anunciados, ou num poder maior de negociação dos
compradores. No entanto, o que descrevemos vale ainda para imóveis de luxo?
Reciprocamente, quando há uma baixa na taxa de juros associada a uma expectativa de
aumento de rendimento, podemos prever um aumento das transações imobiliárias. No
entanto, podemos afirmar que o impacto dessa mudança do cenário econômico é o mesmo
para todos os tipos de imóveis? Efetivamente, pessoas de classe média provavelmente
necessitarão de tomar um empréstimo para pagar o imóvel comprado. Pessoas com renda
alta provavelmente não precisarão de tomar um empréstimo para pagar o imóvel comprado.
A segmentação do mercado imobiliário se manifesta também de acordo com as características
dos imóveis. Na cidade de Belo Horizonte, temos uma sobreposição com grau elevado de
imóveis construídos em épocas diferentes, com características construtivas diferentes e com
tipos de compradores diferentes, e esse fenômeno acontece dentro de mesmos bairros. Na
prática, constatamos que, dentro de um mesmo bairro, as diversas categorias de imóveis em
função de suas idades e características seguem padrões diferentes de mercado. Por exemplo,
uma pessoa que queira comprar um apartamento antigo no bairro de Santo Agostinho não
procuraria saber os preços dos apartamentos recentes e com muitos equipamentos, mas sim
os preços dos apartamentos já mais antigos. A recíproca também é verdadeira.
Outro tipo de segmentação é aquela que acontece com o bairro. Essa segmentação pode
acontecer de duas formas. Primeiramente, imóveis semelhantes nas suas características
podem ter valores diferentes em função dos bairros nos quais eles estão localizados.
Segundamente, dentro de um próprio bairro, pode haver ilhas com imóveis mais valorizados,
ou menos valorizados. Levantamos a hipótese que a existência dessas ilhas se dá pela
diferença da renda entre essas ilhas e o restante dos imóveis do bairro.
Com isso, qual seria a solução diante do problema da solução das amostras? Selecionar todas
as amostras vizinhas ao imóvel avaliado, no caso da avaliação específica? Elaborar uma única
equação para todos os imóveis de determinada regional? Restringir ao máximo possível o
número de amostras?
Através desta seção, apresentaremos soluções para selecionar o quanto melhor possível
amostras parecidas ao imóvel avaliado, sem que essa restrição prejudique a diversidade das
amostras. Efetivamente, o caminho para avaliarmos corretamente determinada casa não é de
encontrar casas com área e idade idênticas. Primeiro, isso restringiria drasticamente o número
de amostras disponíveis. Segundo, as poucas amostras então disponíveis podem também
estar sujeitas a ruídos.
No caso linear, temos um argumento forte para utilizarmos técnicas de agrupamento e o
argumento é a própria linearidade do modelo. O processo de formação dos preços é um
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processo intuitivo que queremos aproximar através de uma equação linear. Estamos de fato
aproximando um problema linear por uma equação linear. Para suavizar a não linearidade do
processo de formação de preço, reduzimos de fato o domínio de variação das variáveis de tal
maneira que, localmente, o nosso problema seja linear. Em dimensão 1, conhecemos o
conceito de derivada; nas demais, temos o conceito da diferencial.
Por exemplo, a segmentação da planta de valores por faixa de área e por bairro reduz o risco
do modelo ser afetado pela não linearidade da formação dos preços. De forma abstrata,
quando descrevemos os imóveis de uma cidade através de p variáveis, cada imóvel será um
ponto de 𝑅 𝑝 . De fato, poucas regiões de 𝑅 𝑝 estarão preenchidas com imóveis, cada região
sendo um agrupamento de imóveis semelhantes em função das p variáveis. Por exemplo,
teremos agrupamentos com apartamentos de padrão baixo em bairros de baixa renda,
agrupamentos apartamentos de padrão baixo em bairro de alta renda, apartamentos de alto
padrão em bairros de alta renda e assim em diante. Ao impormos que o valor depende
linearmente em função de suas variáveis significa que os imóveis estariam localizados num
hiperplano de dimensão p-1. Isso pode ser verdade localmente, mas não globalmente. Em
Trevor Hastie et al., lemos:
“Principal components, multidimensional scaling, self-organizing maps, and principal cures,
for example, attempt to identify low-dimensional manifolds within the X-space that represent
high data density.”
6.1.

Usos possíveis das técnicas de agrupamento

Neste estudo, propomos o uso das técnicas de agrupamento para fins de cálculo do valor
venal. No entanto, no âmbito nacional, outras aplicações de técnicas de agrupamento já foram
sugeridas em atividades de impacto relevante, entre as quais:
a. Carlos Cristiano Cabral, na sua dissertação de mestrado perante a Universidade
Estadual do Ceará, sugere o uso dos mapas auto-organizadores para identificar
inconsistências no cadastro imobiliário da Prefeitura de Fortaleza;
b. Eduardo Martins Viana, no seu trabalho de conclusão de curso perante a Universidade
Federal de Viçosa, sugere o uso dos mapas auto-organizadores para o agrupamento
dos consumidores de energia elétrica.
c. Gustavo Sousa Affonso, na sua dissertação de mestrado perante o IPEN, autarquia
associada à Universidade de São Paulo, sugere o uso dos mapas auto-organizadores na
avaliação da qualidade da água com base nos parâmetros físicos-quimicos.
Um uso possível no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças seria agrupar por semelhança
as notas fiscais por tipo de atividade. Uma das atividades tributadas através do ISS é o
estacionamento de veículos. Cada estacionamento pode ser modelado pela quantidade de
suas vagas, a movimentação média de carros na vizinhança, o bairro e o faturamento mensal.
Agrupando os estacionamentos de acordo com as variáveis citadas, podemos ter uma
visualização dos estacionamentos onde o Município arrecada menos do que poderia.
6.2.

Algoritmo das K-médias
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Descrevemos nessa seção e na seção dedicada aos mapas auto-organizadores os conceitos
apresentados, entre outros, por Dreyfus et al., Hastie et al., Marsland, Bishop, Carlos Cristinao
Cabral, Eduardo Martins Viana, por Ricco Rakotomalala e Fernando César C de Castro e Maria
Cristina F de Castro.
No algoritmo das K-médias, procuramos agrupar as amostras usando uma medida de
similaridade entre dois vetores. Esses vetores são preenchidos com as características dos
imóveis avaliados. As amostras para as quais a similaridade é alta baixa têm assim alta chance
de serem agrupados num mesmo cluster. No agrupamento de imóveis semelhantes, um dos
desafios é justamente trabalhar com variáveis idôneas que agrupam imóveis que realmente
merecem ser agrupados, e que separa os imóveis que realmente merecem ser separadas. Se
escolhemos variáveis que não são idôneas para fins de agrupamento de imóveis parecidos, o
risco é termos num mesmo grupo imóveis que, de fato, não são parecidos e que,
consequentemente, produzem mais ruído do que informação relevante.
Um exemplo de variável que não deve ser utilizada para fins de agrupamento é o conceito de
área total construída usado pela PBH. Suponhamos que o apartamento a ser avaliado seja
recente e tenha a área privativa construída de 250 m2 e que, por conta das áreas comuns
importantes, a área total construída seja de 500 m2. Suponhamos ainda que na vizinhança,
tenha vários apartamentos mais antigos com área privativa de 400 m2, com pouca área em
comum, e com área total construída de 500 a 550 m2. Dependendo dos parâmetros do
algoritmo de agrupamento, pode acontecer que estes apartamentos de maior área e mais
antigos estejam no mesmo grupo que o imóvel avaliado, por causa da semelhança da área
total construída. Se tivéssemos utilizado o conceito de área privativa, a área teria servido
como critério de exclusão dos apartamentos maiores e mais antigos, e não de inclusão deles
na base amostral. Outro risco ao usarmos o conceito de área total construída é o fato de a
mesma incorporar as áreas comuns, sabendo que o mercado valoriza essencialmente a área
privativa. Com isso, o cálculo da regressão será realizado acima de um conceito distorcido de
área.
Um exemplo de variável que deveria ser utilizada para fins de agrupamento é o número de
apartamentos num edifício. Na cidade de Belo Horizonte, muitos edifícios das décadas de 60
e de 70 da região Centro Sul têm a característica de terem poucos andares, de não possuírem
elevadores e de não terem equipamentos de lazer. Se queremos avaliar um deste
apartamentos, o desejável é encontrarmos uma amostra formada com estes tipos de
apartamentos. Se não incluímos a quantidade de apartamentos na seleção da amostra, o risco
de o algoritmo selecionar apartamentos da década de 70 e 80, com elevador, com certos
equipamentos e com padrão de preço diferente é muito grande.
Friedman et al. (p.502), salientam a importância da escolha da medida de dessemelhança
entre dois vetores:
“Central to all of the goals of cluster analysis is the notion of the degree of similarity (or
dissimilarity) between the individual objects being clustered. A clustering method attempts to
group the objects based on the definition of similarity supplied to it.”
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O problema do clustering consiste no agrupamento num número determinado de classes um
conjunto de N vetores (as amostras) de 𝑅 𝑛 . Seja 𝐴 = (𝑥1 , … 𝑥𝑁 ) o conjunto das amostras a ser
particionado em K clusters. Cada grupo 𝑖 ∈ {1, … 𝐾} é descrito pelo seu centroide 𝑤𝑖 . O
centroide de um cluster é o ponto ao redor do qual os membros dos clusters se agrupam. Seja
K o conjunto dos centroides. Outro objeto usado nas K-médias é a função que, a cada amostra
de A, associa o índice de seu cluster. Essa função será denominada C:
𝐶: 𝐴 → {1, … , 𝐾}
𝑥𝑖 ↦ 𝑘
Com isso, se o cluster da amostra 𝑥𝑖 for o cluster k, teremos a relação 𝑤𝐶(𝑥𝑖 ) = 𝑤𝑘 .
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𝑤3
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Na figura acima, criamos pontos de 𝑅 2 que se dividem naturalmente em 3 clusters. Em
problemas concretos, não conhecemos a priori em quantos clusters determinada amostra se
dividiria. Nessa seção, apresentaremos apenas como que funciona a divisão de uma amostra
em K classes, sem nos preocuparmos do número K. Reservaremos uma seção inteiramente
dedicada ao assunto. Veremos que existe um critério que permite a otimização do número de
classes K em função das características das classes. Com isso, quando desejamos segmentar
um conjunto de amostras em vários clusters, não precisaremos mais estipular em quantos
clusters queremos que as amostras sejam segmentadas.
Essa função C particiona o conjunto A em k classes. Seja então 𝑃𝑘 = {𝑥𝑖 ∈ 𝐴: 𝐶(𝑥) = 𝑘}. O
critério a ser minimizado é o somatório das inércias de todas as K classes.
6.2.1. Versão “batch” do algoritmo das K-médias
Apresentamos num primeiro momento uma versão das K-médias que utiliza simultaneamente
todas as amostras. Para uma determinada classe k, uma medida da semelhança das amostras
𝑥𝑖 ∈ 𝑃𝑘 ∩ 𝐴 em relação ao seu centroide 𝑤𝑘 é a quantidade:
𝐼𝑘 =

∑ ‖𝑥𝑖 − 𝑤𝐶(𝑥𝑖 ) ‖
𝑖:𝐶(𝑥𝑖 )=𝑘
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2

A inércia total das amostras em relação à partição 𝑃1 , … , 𝑃𝐾 é então o somatório de todas as
inércias é uma função do conjunto dos centroides e da função C de partição:
𝐾

𝐼(𝑊, 𝐶) = ∑

∑ ‖𝑥𝑖 − 𝑤𝐶(𝑥𝑖 ) ‖

2

𝑘=1 𝑖:𝐶(𝑥𝑖 )=𝑘

O algoritmo das K-médias tenta então encontrar a função de partição e o conjunto de
centroides que minimize da melhor forma possível a inércia total 𝐼(𝑊, 𝐶). Para isso, foi criado
o seguinte algoritmo iterativo:
a. Fase de inicialização: escolhemos de maneira aleatória K clusters;
b. Fase de iteração:
a. Atualizamos primeiramente a função de partição C. Notamos que neste
momento, temos conhecimento dos K centroides calculados na etapa anterior
ou na etapa de inicialização. Com isso, para cada elemento 𝑥𝑖 , associamos o
centroide 𝑤𝑘 o mais perto de acordo com o critério de distância escolhido.
Assim, nessa fase, recalculamos a função de partição 𝐶 𝑇 na iteração T:
𝐶 𝑇 (𝑥𝑖 ) = arg min ‖𝑥𝑖 − 𝑤𝑘 ‖2
𝑘∈{1,…𝐾}

Essa fase de recálculo da função de partição é frequentemente chamada de
fase de competição. Nessa fase, há uma competição entre os K centroides para
saber qual deles será selecionado pelo vetor 𝑥𝑖 . Aquele que minimizar o critério
de distância vence a competição.
b. Depois de termos atualizado a função de partição, minimizamos a inércia total
𝐼(𝑊, 𝐶) em relação aos vetores 𝑤1 , … , 𝑤𝐾 . Com isso, na iteração T, obtemos
para
cada
cluster
em
fase
de
formação
𝑘 ∈ {1, … 𝐾}:
∑𝑖:𝐶(𝑥𝑖 )=𝑘 𝑥𝑖
𝑤𝑘 =
𝑐𝑎𝑟𝑑({𝑖: 𝐶(𝑥𝑖 ) = 𝑘})
Com isso, construímos um algoritmo que, a cada etapa de sua execução, diminui a inércia
total, ou pelo menos, permanece igual. No entanto, o fato de a inércia total diminuir (ou pelo
menos não aumentar) não nos garante a convergência para o mínimo local. Dependendo da
escolha dos centroides na fase inicial, a versão “batch” do algoritmo das K-médias pode
convergir para soluções diferentes. Uma solução seria executar o algoritmo várias vezes, com
condições iniciais diferentes, e selecionar a melhor solução obtida.
Outro fato a ser levado em consideração é a sensibilidade do algoritmo ao ruído. Na fase de
atualização dos centroides, é calculado uma média dos elementos que pertencem à mesma
classe. Sabemos que a média é muito sensível aos outliers; com isso, Marsland (p.285) sugere
o uso da mediana ao invés da média.
Observamos que na fórmula de atualização dos centroides, cada centroide 𝑤𝑘 depende
unicamente das amostras que pertencem à classe k. É uma diferença importante com o
algoritmo dos mapas auto-organizadores, onde cada centroide 𝑤𝑘 depende das amostras que
pertencem à classe k, e também das amostras que pertencem às classes vizinhas.
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Por fim, observamos ainda que a versão “batch” do algoritmo das K-médias não lida bem com
classes não convexas (Jamal Atif, Université Paris Dauphine). Isso significa que se os clusters a
serem descobertos não forem convexos, os centroides (que são a média dos elementos dos
clusters), podem estar localizados fora dos respectivos clusters. Isso pode ser problemático se
determinados centroides estiverem localizados dentro de outros clusters. Assim, a literatura
aponta frequentemente a situação correlata:

Figura 18. À esquerda, temos os clusters naturais decorrentes da amostra. À direita, temos os clusters decorrentes do
algoritmo das K-médias.

Veremos adiante que os algoritmos de clustering baseados na densidade permitam a
resolução destes casos.

6.2.2. Versão adaptativa do algoritmo das K-médias
Na versão “batch” das K-médias, os centroides são determinados em função de todas as
amostras. Na forma adaptativa do algoritmo das K-médias, apenas uma amostra 𝑥𝑖 é usada a
na fase de recálculo de cada iteração. Assim, depois de ter atualizado a função de partição C,
usamos o método do gradiente para atualizar os centroides:
𝑤𝐶(𝑥𝑖 ) (𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑇) = 𝑤𝐶(𝑥𝑖 ) (𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑇 − 1) − 𝜂(𝑇)(𝑤𝐶(𝑥𝑖 ) (𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑇 − 1) − 𝑥𝑖 )
A função 𝜂(𝑇) é uma função decrescente em função da iteração T. No algoritmo sugerido em
Dreyfus et al., cada amostra 𝑥𝑖 será usada várias vezes na equação acima. Notamos também
que, devido à padrão decrescente de 𝜂, a partir de determinada iteração, os centroides não
serão mais modificados. A sequência de execução do algoritmo é dada por:
a. Fase de inicialização: Escolhemos de maneira aleatória os K clusters iniciais, a
quantidade de vezes que o conjunto de amostras A serão usados e a função 𝜂
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b. Fase de iteração:
a. Atualizamos primeiramente a função de partição C. Notamos que neste
momento, temos conhecimento dos K centroides calculados na etapa anterior
ou na etapa de inicialização. Com isso, para cada elemento 𝑥𝑖 , associamos o
centroide 𝑤𝑘 o mais perto de acordo com o critério de distância escolhido.
Assim, a cada iteração T, recalculamos a função de partição 𝐶 𝑇 :
𝐶 𝑇 (𝑥𝑖 ) = arg min ‖𝑥𝑖 − 𝑤𝑘 ‖2
𝑘∈{1,…𝐾}

b. Fase de minimização: atualizamos os centroides de acordo com a equação de
iteração dos mesmos.

6.3.

Os mapas auto-organizadores de Kohonen

No algoritmo das K-médias, a cada iteração T, o cálculo de cada centroide 𝑤𝑘 depende apenas
das amostras que, na iteração T, são consideradas pertencentes à classe k, através da função
de partição 𝐶 𝑇 . Outra característica das K-médias é que a semelhança entre duas amostras foi
definida apenas no espaço de origem.
Uma das diferenças do algoritmo dos mapas auto-organizadores é que cada centroide seja
recalculado em função dos elementos que pertencem à sua classe, e também em função dos
elementos que pertencem às classes vizinhas. A ferramenta introduzida para tanto é um
conjunto de neurônios – chamado de mapa - conectados entre si, e sobre o qual é definido
uma distância. Com isso, dois neurônios vizinhos terão uma distância pequena, e dois
neurônios distantes neste mapa terão uma distância grande. Este mapa é de dimensão inferior
ao espaço de origem (tipicamente 1D ou 2D), e cada um dos elementos deste mapa terá um
representante no espaço de origem. A ideia é fazer evoluir os representantes dos neurônios
no espaço de origem de tal forma que:
a. neurônios que sejam vizinhos no mapa tenham os seus representantes no espaço de
origem também próximos, e;
b. que os representantes dos neurônios no espaço de origem se estendam da melhor
maneira possível às amostras.
Como traduzir estes conceitos no caso da avaliação imobiliária? Consideramos uma amostra
de 150 apartamentos descritos por 8 variáveis. Suponhamos ainda que, dentro desta amostra,
50 imóveis sejam constituídos por apartamentos de luxo do Bairro Savassi com área pequena,
25 sejam apartamentos de padrão médio e com área pequena da Savassi, 25 apartamentos
do bairro Centro, 25 do bairro Belvedere e 25 apartamentos antigos do bairro São Pedro.
Intuitivamente, esperamos encontrar 5 clusters, sendo que, provavelmente, os cluster relativo
aos apartamentos de luxo da Savassi e o cluster relativo aos apartamentos de padrão médio
da Savassi serão próximos um do outro. O espaço de origem é 𝑅 8 . Definimos agora um mapa
em 2 dimensões contendo 6x6 neurônios. Cada um destes neurônios no mapa 2D terá um
representante no espaço 𝑅 8 . Ao longo da execução do algoritmo dos mapas autoorganizadores, alguns dos representantes dos neurônios vão se aproximando das amostras,
enquanto que outros estarão localizados em áreas com pouca densidade de amostras.
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Figura 19. Correspondência entre o espaço de origem e o mapa com os neurônios. As estrelas são os representantes dos
neurônios no espaço de origem.

Segundo Friedman et al. (p.528):
“We can think of the prototypes as “buttons”, “sewn” on the principal component plane in a
regular pattern. The SOM procedure tries to bend the plane so that the buttons approximate
the data points as well as possible.”
No final da execução dos mapas auto-organizadores, a cada neurônio do mapa, poderá ser
associada uma, várias ou até nenhuma amostra. O mapa será dividido em várias zonas
compostas de neurônios relacionados a dados semelhantes, e que as mesmas são separadas
por zonas de baixa densidade de amostras. Ressaltamos novamente que, existem no mapa
neurônios que não conseguiram se aproximar de nenhum dado e outros que, ao contrário,
conseguiram se aproximar de regiões onde têm alta densidade de dados. Podemos dizer que,
no final do aprendizado, haverá no mapa vários grupos de neurônios, cada um especializado
num determinado tipo de padrão de entrada.
Voltamos agora à representação formal dos mapas auto-organizadores. Definimos primeiro
uma estrutura de vizinhança relacionada ao mapa de neurônios. É frequente o uso de uma
gaussiana para medir a distância entre dois neurônios. Assim, se 𝑑𝑘𝑙 for a distância entre os
neurônios k e l no mapa, a influência do neurônio k sobre o neurônio l é uma função do tipo:
𝐼𝑘,𝑙 =

𝑑2
− 𝑘𝑙2
𝑒 2𝜎

Essa expressão significa que quanto mais perto o neurônio l estiver do neurônio k, quanto
maior será a influência de k sobre l. Por fim, na versão adaptativa das K-médias, introduzimos
uma função que faz com que a modificação dos centroides seja desprezível a partir de um
certo número de iterações. Introduzimos agora o mesmo conceito para os mapas autoorganizadores. Uma diferença fundamental entre as K-médias e os mapas auto-organizadores
é que, nos mapas auto-organizadores, cada neurônio é afetado pelas amostras vinculadas a
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este, mas também pelas amostras afetadas a neurônios vizinhos. Em outros trabalhos sobre
os mapas auto-organizadores, diz-se que cada neurônio excitado, por sua vez, excita os
neurônios vizinhos. Como que isso impacta na estrutura da vizinhança adotada? Queremos
que a partir de um determinado número de iterações, cada neurônio já tenha se especializado
(ou de forma equivalente, que os representantes dos neurônios no espaço de origem não
sejam mais alterados) e que a excitação de um neurônio não tenha mais impacto nos
neurônios vizinhos. Por isso, a influência entre neurônios vai caindo ao longo da execução do
algoritmo. Assim, a expressão completa da influência de um neurônio k sobre o neurônio l é:
𝐼𝑘,𝑙 (𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑇) = 𝑒

−

2
𝑑𝑘𝑙
2𝜎(𝑇)2

A função 𝜎 é uma função decrescente ao longo das iterações.
Seja M o mapa (que pode ser 1D, 2D, 3D...) contendo os neurônios. Definimos agora uma
função C que, a cada amostra 𝑥𝑖 , retorna o neurônio m ao qual ele está vinculado. Com isso
temos:
𝐶: 𝐴 → 𝑀
𝑥𝑖 ⟼ 𝑚
O representante do neurônio m no espaço de origem será denominado 𝑤𝑚 . Apresentaremos
aqui a versão dinâmica do algoritmo dos mapas auto-organizadores. Existe uma versão batch
do algoritmo descrita em Dreyfus et al., p.362-363. De forma idêntica às K-médias,
atualizamos a função C para cada amostra 𝑥𝑖 :
𝐶(𝑥𝑖 ) = arg min ‖𝑥𝑖 − 𝑤𝑚 ‖2
𝑚∈𝑀

Nessa fase, há uma competição entre os neurônios do mapa M, e vencedor é aquele que
minimiza a distância com a amostra 𝑥𝑖 . A fase de atualização dos representantes do neurônio
m no espaço de origem é executada a través da equação:
𝑤𝑚 (𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑇) = 𝑤𝑚 (𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑇 − 1) − 𝜂(𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑇)𝐼𝑚,𝐶(𝑥𝑖 ) (𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑇)(𝑤𝑚 (𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑇 − 1) − 𝑥𝑖 )
A função 𝜂 é uma função decrescente ao longo das iterações, da mesma forma que a influência
entre dois neurônios do mapa. A sequência de execução do algoritmo é dada por:
a. Fase de inicialização: Escolhemos de maneira aleatória os representantes dos
neurônios no espaço de origem, a função 𝜂 e a função de vizinhança I.
b. Fase de iteração:
a. Atualizamos primeiramente a função de afetação 𝐶 𝑇 . Com isso, para cada
elemento 𝑥𝑖 , associamos o neurônio cujo representante no espaço de origem
seja o mais próximo de acordo com o critério de distância escolhido. Assim, a
cada iteração T, recalculamos a função de partição 𝐶 𝑇 :
𝐶 𝑇 (𝑥𝑖 ) = arg min ‖𝑥𝑖 − 𝑤𝑚 ‖2
𝑚∈𝑀

b. Fase de minimização: atualizamos os representantes dos neurônios no espaço
de origem de acordo com a equação de iteração dos mesmos.
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Notamos que até agora, não falamos de qualquer número de clusters. O algoritmo dos mapas
auto-organizadores em si apenas agrupa os neurônios do mapa M por semelhança. O processo
de divisão do mapa M em K classes pode ser feito de forma automatizada usando a
classificação hierárquica.
Por fim, concluímos a apresentação dos mapas auto-organizadores com a determinação do
número de neurônios que compõem o mapa. Vimos que este método relaciona os neurônios
do mapa com os seus representantes no espaço de origem. Com a execução do algoritmo, os
neurônios do mapa vão se especializando de tal forma a criar regiões de especialização para
tipos de entrada diferentes. No entanto, não dissemos nada sobre o número de neurônios
que compõem o mapa. Para tanto, usaremos a fórmula empírica que relaciona o número
recomendado de neurônios em função do número de amostras (Jing Tian et al.):
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑟ô𝑛𝑖𝑜𝑠 ≈ 5 × √𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
6.4.

Classificação hierárquica

A classificação hierárquica é um método que agrupa sucessivamente clusters semelhantes,
com base numa medida de semelhança. A cada iteração do algoritmo, os dois clusters mais
semelhantes são agrupados não em termos de conjunto, mas sim por meio de uma árvore
cujas folhas seriam os dois clusters e o topo um ponto de conexão para futuros agrupamentos.
A medida que o algoritmo for executado, os vários topos vão se conectando a clusters vizinhos
para formarem novos topos.

Figura 20. Classificação hierárquica aplicada a 3 pontos da reta.

66

Se N for o número de amostras, o número de fusões de clusters é igual N-1. O resultado obtido
através da classificação é chamado de dendrograma. O dendrograma é uma árvore que
mostra de forma hierárquica as semelhanças entre as amostras. Vemos intuitivamente que
quanto mais cedo dois clusters forem juntados, quanto mais eles são semelhantes.
Segundo Friedman et al. (p.521):
“Most agglomerative and some divisive methods (when viewed bottom-up) possess a
monotonicity property. That is, the dissimilarity between merged clusters is monotone
increasing with the level of the merger.”
Com isso, detalhamos o algoritmo da classificação hierárquica, na sua versão aglomerativa:
Etapa inicial: considerar cada ponto como um cluster individual
Para cada iteração do algoritmo, calcular a matriz de semelhança entre os clusters existentes
e juntar os dois clusters mais semelhantes
Terminar o algoritmo quando sobrar apenas um cluster

O algoritmo que vimos agora é a versão aglomerativa da classificação hierárquica. Existe outro
algoritmo, que parte de um único cluster (que é de fato o conjunto inicial de todas as
amostras), e que vai dividindo sucessivamente os clusters em sub clusters.
6.4.1. Matriz de semelhança
Na versão aglomerativa da classificação hierárquica, usamos, para comparar dois clusters,
uma medida de semelhança entre os dois. Existem várias formas de comparar conjuntos em
termos de semelhança. Expomos aqui as mais usadas:
a. A semelhança entre dois clusters A e B é dada pela distância entre os seus elementos
mais próximos. É o agrupamento do tipo single link. Com isso:
𝑑(𝐴, 𝐵) = min 𝑑(𝑥, 𝑦)
𝑥∈𝐴
𝑦∈𝐵

b. A semelhança entre dois clusters é dada pela distância entre os seus elementos mais
distantes. É um agrupamento do tipo complete link. Com isso
𝑑(𝐴, 𝐵) = max 𝑑(𝑥, 𝑦)
𝑥∈𝐴
𝑦∈𝐵
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c. A semelhança entre dois clusters é dada pela média das semelhantes entre os
elementos de A e de B. Com isso:
𝑑(𝐴, 𝐵) =

1
∑ 𝑑(𝑥, 𝑦)
𝑁𝐴 𝑁𝐵
𝑥∈𝐴
𝑦∈𝐵

d. A junção entre dois clusters se dá em função do impacto da junção executada sobre a
inércia interna dos agrupamentos. Existem de fato várias adaptações do método de
Ward. No R por exemplo, ao usarmos a função hclust(), temos a escolha entre o
método Ward e o método Ward.D2.

6.4.2. Divisão do dendrograma em um número determinado de classes
Com a descrição do algoritmo de classificação hierárquica, não especificamos a nenhum
momento a quantidade de classes desejada, e nem como que seriam determinadas as classes
diferentes. Como vimos, o dendrograma apenas mostra visualmente uma hierarquia entre
semelhanças de clusters, sendo quanto mais alta for a junção entre clusters, quanto menos
parecidos eles são.
A divisão da árvore em vários clusters é realizada cortando a árvore numa determinada altura.
Quanto mais alto cortamos o dendrograma, menos clusters teremos; quanto mais baixo
cortamos o dendrograma, mais clusters teremos.

Figura 21. Divisão de um dendograma em clusters.
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O R disponibiliza uma função que corta o dendrograma em função do número especificado de
classes: cutree().

6.4.3. Exemplo de aplicação dos mapas auto-organizadores na avaliação
imobiliária
Vejamos agora a aplicação dos mapas auto-organizadores à uma avaliação concreta de um
apartamento. Vimos a correspondência entre o mapa de neurônios e seus representantes no
espaço de origem. Cada representante é um vetor de mesma dimensão que a dimensão das
amostras. Por exemplo, se cada amostra é caracterizada pela área, idade, utilidades e número
de vagas de garagem, a dimensão é 4. O gráfico a seguir mostra o peso de cada variável usada
no modelo para cada neurônio.

Figura 22. Peso de cada variável para cada neurônio do mapa auto-organizador.

Percebemos, através deste gráfico de pesos, que muitos neurônios têm uma alta sensibilidade
à presença de elevador. Lembramo-nos que cada neurônio pode ser associado a nenhuma ou
a várias amostras.
Agora, usamos a matriz de distâncias que evidencia as distâncias de cada neurônio em relação
aos seus vizinhos. Uma distância pequena sugere uma semelhança dos neurônios, enquanto
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que uma distância grande sugere neurônios muito diferentes, e assim uma possível fronteira
entre clusters. Lembramo-nos que os mapas auto-organizadores não criam clusters; eles
apenas agrupam neurônios por semelhança. Os clusters serão criados através da classificação
hierárquica.

Figura 23. U-matrix dos neurônios.

Agora, mostramos o mapa de calor relacionada a cada variável (que é de fato cada
componente do neurônio).

Figura 24. Mapas de calor de cada variável.
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Por fim, plotamos o dendrograma a partir do qual serão definidas as classes, cortando-o numa
altura determinada.

Figura 25. Dendrograma relacionada às amostras, usando a semelhança single-link, usando o pacote kohonen e a função
hclust() .

Este dendrograma foi aplicado acima da matriz de pesos dos neurônios. Agora, vejamos um
dendrograma gerado a partir do critério de Ward:

Figura 26. Dendrograma gerado com o critério de Ward, usando o pacote SOMbrero.
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6.5.

Clustering baseado em densidade de amostras

6.5.1. Descrição do DBSCAN
O clustering consiste na partição das amostras em grupos semelhantes. Cada grupo
semelhante é de fato uma região do espaço com uma alta densidade de pontos. Com isso,
podemos ver o conjunto de amostras como uma reunião de regiões disjuntas de alta
densidade. Por exemplo, quando escrevemos frases numa folha, podemos conceituar o texto
escrito como uma zona da folha onde a densidade de tinta é alta. Modelamos então toda
mancha de tinta como sendo formada por muitos pontos pequenos e muito pertos um do
outro. Supondo que o tipo de letra adota seja a letra cursiva; o texto completo é então a
reunião das palavras e dos sinais de pontuação nele inseridas; cada palavra ou sinal de
pontuação é de fato um cluster se o nosso conceito de cluster for a densidade de tinta no
papel. Se o tipo de letra for a de imprensa, os clusters do texto serão as próprias letras e os
sinais de pontuação.
Uma peculiaridade das palavras e das letras é que são conjuntos não convexos. Sabemos que
muitos algoritmos de clustering não lidam bem com regiões não convexas. Da mesma forma,
algoritmos tais as K-médias e os mapas auto-organizadores não dão uma definição formal de
um cluster. Por fim, poucos algoritmos de clustering conseguem lidar com uma base de dados
grande.
Foi partindo dessa noção que um cluster é, antes de tudo, uma região do espaço com alta
densidade de pontos, e separada dos outros por uma região vazia que Martin Ester, Hans
Peter Kriegel, Jorg Sander e Xiaowei Xu desenvolveram o método de clustering baseado na
densidade: Density Based Spatial Clustering with Noise (DBSCAN). A presente seção é baseada
no artigo original sobre o DBSCAN e no curso da Puc-Rio (Maxwell).
Da mesma forma que as K-médias e os mapas auto-organizadores, o DBSCAN necessita de
uma medida de semelhança para comparar duas amostras. No espaço 𝑅 2 , uma distância
sugerida seria a distância euclidiana. Voltando ao caso do texto escrito numa folha, o que faz
uma palavra ser considerada um cluster é sua alta densidade de tinta (modelada por muitos
pontos pequenos e pertos um dos outros), e sua distância aos outros clusters. O que faz a
diferença entre um sinal de pontuação com uma mancha de tinta involuntária é ainda a
densidade de tinta. Assim, se fossemos desenvolver um software de reconhecimento de
palavras escritas, queremos que o mesmo consiga identificar corretamente as palavras, e
retirar as manchas involuntárias presentes na folha.
Na física, para todo corpo sólido, conseguimos definir uma massa por quantidade de volume.
Como na ciência da computação trabalhamos com pontos dentro de 𝑅 𝑝 , a densidade de
pontos dentro de uma região de 𝑅 𝑝 necessita a definição de um número de pontos dentro de
um raio dado. No método DBSCAN, termos sempre os parâmetros ε (raio) e MinPts (número
mínimo de pontos).
No caso do texto escrito, para que as palavras e os sinais de pontuação sejam discriminados
adequadamente (lembrando-se que cada palavra ou sinal de pontuação é uma multidão de
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pontos pequenos pertos um do outro), o raio deverá ser inferior à espessura da letra, e o
número dos pontos pequenos dentro do raio ajustado de tal maneira que as manchas
involuntárias sejam automaticamente removidas.
Vejamos agora uma aplicação deste conceito na avaliação imobiliária. Os clusters dentro da
amostra serão regiões com alta densidade de imóveis. Um cluster típico pode ser o conjunto
de apartamentos construídos nas décadas de 60 e 70, em prédios pequenos e sem elevador.
Outro cluster típico seria o conjunto de coberturas recentes em volta do bairro Savassi. Um
outlier seria, por exemplo, uma cobertura recente do bairro Belvedere que, por erro de
posicionamento devido ao tratamento das amostras, estaria localizada na Savassi. Essa
cobertura do bairro Belvedere, devido ao fato de não se parecer com nenhum imóvel da
Savassi, seria removida automaticamente pelo DBSCAN, dependendo do parâmetro
estipulado para o raio. Se o raio imposto for muito pequeno (ou de forma equivalente, se o
critério para a formação de um cluster de imóveis for muito restritivo), corremos o risco de
formar clusters de tamanho inferior aos grupos naturais de apartamentos. Se o raio imposto
for muito grande (ou de forma equivalente, se o critério para a formação de um cluster de
imóveis for muito branco), corremos o risco de uma cobertura do Belvedere posicionada
equivocadamente no bairro Savassi estar no mesmo cluster que apartamentos já antigos.
Assim, o desafio do DBSCAN é encontrar a boa dosagem entre o raio e a quantidade de pontos
dentro do raio para que as classes encontradas sejam as mais próximas possível da divisão
natural imposta pela cidade. Uma vantagem da abordagem do clustering pela densidade é a
possibilidade de remoção dos outliers. Os algoritmos K-média e SOM, por sua parte, não
possuem mecanismos de remoção de outliers. Isso significa que se quiséssemos agrupar
imóveis do bairro São Pedro por semelhança e que, por um erro na amostragem, um imóvel
do bairro Belvedere constasse como sendo do bairro São Pedro, este imóvel seria parte de um
cluster caso o agrupamento tivesse sido feito pelas K-médias ou pelos mapas autoorganizadores. O mesmo teria sido provavelmente removido pelo método DBSCAN.
Seja ainda A o conjunto de amostras, e d uma medida de semelhança entre dois imóveis. Por
exemplo, se as variáveis descritivas do imóvel forem a área privativa, a idade e a renda média,
a distância d será uma medida de comparação entre dois imóveis, baseada nestas 3 variáveis.
Com isso, se o imóvel 1 for descrito pelo vetor (𝐴1 , 𝐼1 , 𝑅1 ) e o imóvel 2 pelo vetor (𝐴2 , 𝐼2 , 𝑅2 ),
a distância entre os dois será dada por:
𝑑(𝐼𝑚1 , 𝐼𝑚2 ) = ((𝐴1 − 𝐴2 )2 + (𝐼1 − 𝐼2 )2 + (𝑅1 − 𝑅2 )2 )

1⁄
2

Supomos, evidentemente, que antes do cálculo da distância entre os 2 imóveis, os dados já
tenham sido normalizados.
Definição 1: (ε-vizinhança de um ponto): a ε-vizinhança de um ponto 𝑝 ∈ 𝐴 é definida por
𝑉𝜀 (𝑝) = {𝑞 ∈ 𝐴: 𝑑(𝑝, 𝑞) ≤ 𝜀}.
Consideramos agora o seguinte caso que aconteceu num procedimento de avaliação
específica: suponhamos que queremos avaliar uma cobertura recente no bairro Milionários,
com 4 vagas de garagem. O bairro Milionários, em termos de localização, não é muito longe
do bairro Buritis, e o fato de ser recente faz com que ele se parece com certos imóveis do
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bairro Buritis. O Buritis, em termos de preços, tem características diferentes do bairro
Milionários. Com isso, devemos decidir se, na amostragem, consideramos, ou não, amostras
do bairro Buritis. Chegamos então à noção de fronteira ou de borda. No caso da avaliação
imobiliária, podemos conceitua-los como imóveis dentro de um determinado grupo com
características semelhante que se assemelham também com imóveis pertencentes a outros
grupos.
Por exemplo, suponhamos que determinado bairro seja divido em dois grupos de
apartamentos: o primeiro grupo, construído numa determinada época, tem apartamentos de
50 a 100 m2, e o segundo grupo, construída em outra época, tem apartamentos de 105 a 150
m2. Suponhamos ainda que 95% dos apartamentos do grupo 1 tenham entre 55 e 95 m 2, e
que 95% dos apartamentos do grupo 2 tenham ente 110 e 145 m2. Fazemos as seguintes
observações:
a. Se o DBSCAN conseguir identificar os dois grupos corretamente, os apartamentos de
100 m2 do grupo 1 seriam provavelmente considerados como pontos de borda do
grupo 1 e os apartamentos de 105 m2 seriam provavelmente considerados como
pontos de borda do grupo 2;
b. Se a variável idade não for utilizada no agrupamento, a chance de os apartamentos de
aproximadamente 100 m2 serem mal classificados seria alta.
Por isso que uma das operações fundamentais no clustering não é tanto o método escolhido,
mas sim a escolha de variáveis idôneas (área, renda média, idade...) que permite uma boa
separação entre grupos diferentes.
O DBSCAN diferencia assim os pontos centrais (core points) dos pontos de borda (border
points).
Definição 2 (pontos centrais e pontos de borda): Seja 𝑝 ∈ 𝐴 e 𝑉𝜀 (𝑝) a sua ε-vizinhança.
a. O ponto p é chamado ponto central se 𝑉𝜀 (𝑝) tiver ao menos MinPts pontos;
b. O ponto p é chamado ponto de borda se 𝑉𝜀 (𝑝) tiver menos de MinPts pontos, mas
contém um ponto central
Com isso, os pontos centrais contem sempre mais pontos na sua vizinhança do que pontos de
borda. As próximas definições lidam com o alcance entre pontos:
Definição 3 (alcance direto por densidade): Sejam p e q dois pontos de A. Dizemos que o ponto
p é alcançável diretamente por densidade a partir do ponto q se:
a. O ponto q for um ponto central;
b. 𝑝 ∈ 𝑉𝜀 (𝑞)
Essa relação é simétrica se p e q forem dois pontos centrais. O mesmo não acontece se um
dos dois pontos for ponto de borda. A definição anterior abrange apenas 2 pontos. Na próxima
definição, teremos o conceito de dois pontos p e q que podem ser alcançados através de uma
cadeia de pontos.
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Definição 4 (alcance por densidade): Sejam p e q dois pontos de A. Dizemos que o ponto p é
alcançável por densidade a partir do ponto q se existe uma sequência de pontos (𝑝1, … , 𝑝𝑛 )
que verifique:
a. 𝑝𝑖+1 é alcançável diretamente por densidade a partir do ponto 𝑝𝑖 para 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑛 − 1;
b. 𝑝1 = 𝑞 e 𝑝𝑛 = 𝑝
Novamente, a relação de alcance por densidade é simétrica para pontos centrais. Um ponto
de borda p é alcançável por densidade por um ponto q. No entanto, dois pontos de borda p e
q não são alcançáveis por densidade. A seguinte definição de alcance abrange os casos quando
dois pontos p e q pertencem à borda:
Definição 5 (conexão por densidade): Um ponto 𝑝 ∈ 𝐴 é conectado ao ponto q se existe um
ponto o de tal forma que p e q sejam alcançáveis por densidade a partir do ponto o.
A relação de conexão por densidade é uma relação simétrica, que vale para os pontos centrais
e para os pontos de borda.
Um cluster é então um cluster onde todos os seus elementos são conectados entre si e onde
o fato de um ponto ser alcançável por um ponto central faz com que aquele ponto também
pertença ao cluster.
Definição 6 (definição de cluster): Seja A um conjunto de amostras. Um cluster C de A,
relativamente aos parâmetros ε e MinPts, é um subconjunto de A, não vazio, que verifica:
a. Para todo ponto p de C, se q é alcançável por densidade a partir de p, então q é
também um ponto de C;
b. Para todos pontos p e q de C, p e q são conectados por densidade
Definição 7 (definição de outliers): Seja A um conjunto de amostras, e (𝐶1 , … , 𝐶𝑘 ) os clusters
de A em relação aos parâmetros ε e MinPts. Os outliers ou ruídos são os pontos de A que não
pertencem a nenhum dos clusters (𝐶1 , … , 𝐶𝑘 ).
O algoritmo DBSCAN é um algoritmo que constrói clusters de forma iterativa, procurando a
partir de pontos com pelo menos MinPts pontos, outros pontos alcançáveis por densidade.
Com isso, o número de classes K encontradas através do DBSCAN é uma consequência do
resultado do algoritmo, e não uma imposição dada pelo usuário. O parâmetro K é uma função
dos parâmetros ε e MinPts.
Vejamos agora dois lemas que asseguram a consistência da definição dos clusters.
Lema 1: Seja p um ponto de A tal que o número de pontos da ε-vizinhança seja maior ou igual
a MinPts. Então, o conjunto 𝑂 = {𝑜 ∈ 𝐴: 𝑜 é 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛çá𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑝} é
um cluster de A.
Com isso, o conjunto dos pontos alcançáveis por densidade a partir de um ponto central é um
cluster. No lema seguinte, estabelecemos que todo cluster C é o conjunto de pontos que sejam
alcançáveis por densidade a partir de qualquer ponto central de C.
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Lema 2: Seja C um cluster com os parâmetros ε e MinPts, e p um ponto central de C. Então o
cluster C é igual ao conjunto 𝑂 = {𝑜 ∈ 𝐴: 𝑜 é 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛çá𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑝}.
O algoritmo do DBSCAN pode então ser resumido da seguinte maneira:
Consideramos que o conjunto A de todas as amostras seja de tamanho N. Cada ponto do
conjunto de amostra A pode ter seus status como classificado, ruído ou não classificado.
Início função DBSCAN (A,ε,MinPts)
Inicializamos a classe corrente, impondo classe_corrente=1
Para todo ponto 𝑥𝑖 de A, com 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁
Se o ponto 𝑥𝑖 não estiver classificado, então:
a. Se a ε-vizinhança de 𝑥𝑖 tiver menos de MinPts pontos, então 𝑥𝑖 é
marcado como ruído. Não mexemos no parâmetro classe_corrente. No
entanto, isso não impede que, nas iterações posteriores, o status de 𝑥𝑖
seja alterado de ruído para classificado.
b. Se a ε-vizinhança de 𝑥𝑖 tiver pelo menos MinPts pontos, então 𝑥𝑖 é
considerado um ponto central e podemos construir o cluster contendo
𝑥𝑖 , que é o conjunto das amostras que sejam alcançáveis por densidade
a partir de 𝑥𝑖 (lemas 1 e 2). Executamos a função EXPANDIR_CLUSTER
(A, 𝑥𝑖 , classe_corrente, ε, MinPts). Mudamos então a variável
classe_corrente para classe_corrente+1.
Fim se o ponto 𝑥𝑖 não estiver classificado
Fim para todo ponto 𝑥𝑖 de A
Fim função DBSCAN
Agora, detalhamos o funcionamento da função EXPANDIR_CLUSTER. Essa função é chamada
apenas para os pontos 𝑥𝑖 considerados centrais. A partir do ponto 𝑥𝑖 , procuramos todos os
pontos alcançáveis por densidade. Definimos então o vetor seeds (semente em inglês) que é
o conjunto de pontos a partir dos quais serão procurados pontos alcançáveis por densidade.
Esse vetor seeds vai ser dinamicamente alterado a medida que os pontos do cluster forem
encontrados através do alcance por densidade. No final do processo de procura de pontos
alcançáveis por densidade, o vetor seeds não contêm mais nenhum ponto.

Início função EXPANDIR_CLUSTER (A, 𝑥𝑖 , classe_corrente, ε, MinPts)
𝑠𝑒𝑒𝑑𝑠 = 𝜀 − 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑥𝑖 = {𝑥𝑖 , 𝑥𝑖,1 , … , 𝑥𝑖,𝑁𝑖 }
Alterar o status de todos os pontos da ε-vizinhança de 𝑥𝑖 como pertencentes ao cluster
classe_corrente. Assim, o ponto 𝑥𝑖 e seus vizinhos são classificados no cluster
classe_corrente
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Retirar o ponto 𝑥𝑖 do vetor seeds (já que o mesmo acabou de ser usado para encontrar
os próximos pontos do cluster). Assim, nessa etapa, 𝑠𝑒𝑒𝑑𝑠 = {𝑥𝑖,1 , … , 𝑥𝑖,𝑁𝑖 }
Início while o vetor seeds não estiver vazio, procurar os pontos alcançáveis por
densidade a partir dos pontos do vetor seeds.
Seja 𝑥𝑠,1 o primeiro elemento do vetor seeds.
Calcular a ε-vizinhança de 𝑥𝑠,1 ≝ 𝑉𝜀 (𝑥𝑠,1 )
Se 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝑉𝜀 (𝑥𝑠,1 )) < 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 não fazer nada, pois o ponto 𝑥𝑠,1 não é um ponto
central e já está classificado
Fim Se
Se 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝑉𝜀 (𝑥𝑠,1 )) ≥ 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠, o ponto 𝑥𝑠,1 é um ponto central. Iniciamos
novamente pesquisas dos pontos alcançáveis por densidade a partir dos pontos
pertencentes a 𝑉𝜀 (𝑥𝑠,1 ).
Início para todo ponto 𝑥𝑗 de 𝑉𝜀 (𝑥𝑠,1 )
Se o ponto 𝑥𝑗 estiver classificado num cluster, não fazer nada
Se o ponto 𝑥𝑗 estiver classificador como ruído, mudar seu status
para classificado no cluster classe_corrente
Se o ponto 𝑥𝑗 não estiver classificado em nenhum cluster e nem
considerado como ruído, acrescentá-lo ao vetor seeds: é a fase
de alcance da pesquisa por densidade. Com isso, 𝑠𝑒𝑒𝑑𝑠 =
{𝑠𝑒𝑒𝑑𝑠, 𝑥𝑗 }
Fim para todo ponto 𝑥𝑗 de 𝑉𝜀 (𝑥𝑠,1 )
Fim Se
Retirar o ponto 𝑥𝑠,1 do vetor seeds tendo em vista que acabou de ser usado
para pesquisa de pontos por alcance de densidade
Fim while o vetor seeds não estiver vazio
Fim função EXPANDIR_CLUSTER (A, 𝑥𝑖 , classe_corrente, ε, MinPts)

Vejamos agora uma ilustração gráfica do algoritmo que acabamos de descrever. Para cada
ponto 𝑥𝑖 do conjunto de amostras A, determinamos se o mesmo é um ponto central, ou não.
Se não for um ponto central, o mesmo é considerado ruído; no entanto, isso não impede que,
futuramente, ele seja considerado como pertencente a uma classe. Se for um ponto central,
então pesquisamos todos os pontos de A que são alcançáveis por densidade a partir de 𝑥𝑖 .
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Figura 27. Iteração do algoritmo DBSCAN, considerando que o primeiro ponto do vetor seeds seja um ponto central.

A ilustração acima mostra a hipótese em que o primeiro ponto do vetor seeds 𝑥𝑠,1 for também
um ponto central. Neste caso, calculamos sua ε-vizinhança 𝑉𝜀 (𝑥𝑠,1 ) e seja 𝑥𝑗 um ponto dessa
vizinhança. Se 𝑥𝑗 já pertence a um cluster, não fazemos nada. Se 𝑥𝑗 for um ruído, então
incluímo-lo no cluster de 𝑥𝑖 . Se 𝑥𝑗 não for nem ruído e nem classificado, incluímo-lo ao final
do vetor seeds. Retiramos então o ponto 𝑥𝑠,1 do vetor seeds e continuamos o processo
iterativo até o vetor seeds ficar vazio.
6.5.2. Limitações do DBSCAN
Os parâmetros essenciais do DBSCAN são o raio ε e o número mínimo de pontos das
vizinhanças dos vetores centrais. São estes parâmetros em função dos quais serão
determinados os clusters. Se o raio ε for muito grande, dois clusters diferentes porém
próximos um do outro poderiam ser fusionados equivocadamente. Ao contrário, se o raio ε
for muito pequeno, um mesmo cluster natural poderia ser subdividido equivocadamente em
vários sub clusters. Se o nosso problema de classificação fosse bidimensional, a escolha do
raio ε seria de fato visual. Como lidamos com um número elevado de variáveis, a escolha do
parâmetro ε mediante uma heurística.
Outro problema no algoritmo DBSCAN apresentado é o fato de o mesmo não consegue
detectar adequadamente clusters com densidades diferentes. Com isso, se dois clusters de
imóveis com densidade diferentes estiverem muito pertos um do outro, dependendo do raio
ε escolhido.
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Figura 28. Clusters com densidades diferentes.

No caso da avaliação imobiliária, de qual maneira que este problema se manifestaria? Existem
bairros onde há mais amostras do que outros e isso torna-se um problema quando, numa
avaliação determinada, temos que lidar com vários bários com densidades diferentes de
amostras.

7. Variáveis usadas na avaliação imobiliária
Apresentaremos nessa seção os diversos tipos de variáveis usados no modelo de inferência.
As variáveis podem estar relacionadas ao imóvel em si, às condições socio econômicas ou à
vizinhança.
7.1.

Apresentações das variáveis

Como vimos no item do dilema viés-variância, o problema da multicolinearidade pode surgir
quando duas ou mais variáveis interagem no mesmo sentido. Esse problema pode ser
amenizado selecionando variáveis que variam de forma mais independente possível entre
elas, e agrupando as variáveis suscetíveis de estarem correlacionadas.
Por isso, apresentaremos as variáveis usadas em grupos que sejam os mais independentes
possíveis um do outro. As variáveis listadas nos itens seguintes foram escolhidas em função
da sua pertinência e de sua disponibilidade.
7.1.1. Tipo construtivo apartamento
Os grupos de variáveis encontrados que poderiam ser potencialmente usados para a
modelagem de apartamentos são os seguintes:
1. Variáveis ligadas ao apartamento em si, independentemente das características do
prédio:
a. A área privativa construída e a área privativa descoberta;
b. O padrão de acabamento do SIATU;
c. A quantidade de suítes;
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2.

3.

4.

5.

6.

d. Uma variável gerada pelo programa e que indica se a unidade tem uma área
construída diferenciada, tal uma cobertura.
Variáveis ligadas ao aspecto do prédio, independentemente das utilidades que o
mesmo oferece:
a. Uma pontuação relacionada ao revestimento;
Variáveis ligadas à depreciação
a. A idade real do prédio ou uma função da idade real. Por exemplo, podemos
usar uma função “em escada” da idade.
Variáveis ligadas às utilidades oferecidas pelo prédio:
a. Vagas de garagem;
b. Piscina;
c. Quadra;
d. Sauna;
e. Salão de festas;
f. Elevador;
g. Outros salões, tais salas de jogos, espaço fitness, academia;
Variáveis proxy:
a. A renda segundo o censo do IBGE de 2010;
b. A quantidade de apartamentos num determinado raio;
c. O item do IQVU relacionado à infraestrutura;
d. O item do IQVU relacionado à saúde;
e. O item do IQVU relacionado aos serviços urbanos;
f. O item do IQVU relacionado à segurança;
g. A pontuação final do IQVU;
h. Uma pontuação relacionada à presença de alguns tipos de atividades
econômicas na vizinhança do imóvel avaliado. Estas atividades são listadas
através do CMC. Foram considerados as seguintes atividades: banco, academia,
supermercado, hipermercado, mercearia, farmácia, hospital, restaurante,
consultórios médicos. Neste item, interessamo-nos a densidade dessas
atividades em cada ponto da cidade, e não na localização exata da realização
da atividade.
i. Variáveis proxy relacionadas a presença de shoppings, hospitais, praças,
parques, vilas e outros. Tais itens são considerados pontos de influência da
cidade. Assim, estamos interessados na localização exata destes pontos.
A data da transação (BI) ou a data do anúncio. A data, para poder ser usada como
variável preditiva, precisa ser convertida numa variável quantitativa ou num conjunto
de dicotômicas. Essas dicotômicas podem ser, por exemplo, a subdivisão do tempo em
semestres, anos...

Em relação à área construída, o conceito usado pela PBH é a área total construída. Com isso,
a área cadastrada comporta a área privativa e a área comum. A mesma é também igual à área
da Baixa de Construção, multiplicada pela fração ideal da unidade. Isso traz uma série de
problemas pelos seguintes motivos:
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a. A área mencionada nos anúncios é área privativa. Consequentemente, na hora
de mesclar os dados do BI e aqueles dos anúncios, não podemos simplesmente
mesclar as tabelas respectivas: é necessário antes um trabalho de confirmação
de cada anúncio e de compatibilização da área construída;
b. Os próprios avaliadores utilizam a área privativa nas suas avaliações;
c. O fato de usarmos uma área (total) que já abrange a presença de outros itens,
como a piscina, quadra... aumenta o risco de multicolinearidade.
Em relação às utilidades oferecidas pelo prédio, agrupamos as variáveis “Piscina”, “Quadra”,
“Sauna” e “Salão de festas” numa só, chamada de utilidades.
Em relação à renda e à quantidade de apartamentos numa vizinhança, não usamos os valores
em si, mas em termos de quantis.
Em relação às variáveis proxy ligadas à presença de atividades comerciais na vizinhança (que
são obtidos através do CMC), procuraremos sempre combinar variáveis. Por exemplo, foi
criado, entre outros, uma pontuação, chamada “Proximidades”, que indica a presença de
todos ou parte das atividades já mencionadas (banco, academias...).
No nosso modelo, para o tipo construtivo “AP”, escolhemos as seguintes variáveis
relacionadas ao CMC:
1. Variáveis que indicam a presença de consultórios médicos, de dentistas e de
consultórios de psicologia na vizinhança;
2. Variáveis que indicam a presença de escritórios de advocacia e de contabilidade na
vizinhança;
3. Variáveis que indicam a presença de hospitais ou de prontos-socorros na vizinhança;
4. Variável que indica a presença de bancos na vizinhança;
5. Variável que indica a presença de academias na vizinhança;
6. Variável que indica a presença de restaurantes na vizinhança;
7. Variável que indica a presença de supermercados ou hipermercados na vizinhança.
Por exemplo, no caso da variável proxy “bancos”, será contabilizado para cada edifício de Belo
Horizonte a quantidade de bancos que estiverem presentes num determinado raio. Depois,
calculamos os quantis dessas quantidades para cada um dos edifícios. Assim, obtemos para
cada edifício uma pontuação indicando a forte ou baixa presença de determinada atividade
econômica na vizinhança.
7.2.

Modelagem dos lugares e das instalações relevantes

Toda cidade é sempre construída em relação ao que a natureza permite neste local. Os lugares
públicos, as vias e as instalações de grande de grande impacto são itens que determinam os
fluxos de pessoas, e de forma indireta, o mercado imobiliário. De forma recíproca, demandas
num lugar determinado podem orientar o mercado ou o governo a construir instalações
relevantes. Na cidade de Belo Horizonte, podemos citar o caso do Bairro Belvedere que foi
construído num lugar distante da região central. Nessa seção, estamos interessados nos
lugares ou instalações relevantes que impactam no preço de imóveis, e na forma de modelálos de forma que os mesmos sejam usados efetivamente no cálculo de valores. As praças e os
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parques são lugares urbanísticos que determinam a topologia da cidade. É em volta delas que
são construídas as tendências da cidade. A praça, por si só, pode determinar a tendência do
mercado numa determinada região. Por exemplo, na região entre a Praça da Assembleia e a
Praça da Liberdade, não tem muito comércio. No entanto, já sabemos que é um dos lugares
mais valorizados da cidade. Outro exemplo é o bairro Belvedere. É um bairro relativamente
pequeno, com pouco comércio e muito valorizado. Assim, o simples fato de um imóvel estar
no Belvedere já é um indicador de valorização.
Além das praças e dos parques, consideramos também que lugares relevantes para a nossa
modelagem das proximidades seriam os shoppings, os clubes, os aeroportos, as faculdades,
os maiores hospitais, a lagoa da Pampulha, os estádios e as vilas. Com isso, modelamos, até o
mês de fevereiro de 2019, 10 tipos de lugares relevantes.

Figura 29. Inclusão das praças, parques e vilas, para a parte central da regional Centro-Sul.
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Figura 30. Inclusão de praças, parques e vilas para a parte sul da regional Centro-Sul.

7.2.1. Modelagem dos lugares e das instalações relevantes usando um
critério de distância
Numa primeira abordagem, fizemos uma modelagem abrangendo apenas os shoppings e os
hospitais nas simulações envolvendo a região Centro-Sul. Construímos as dicotômicas
respectivas usando um critério determinístico de distância. Dessa forma, a variável dicotômica
respectiva terá o valor de 1 se o imóvel estiver localizado dentro de um raio determinado.
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Figura 31. Hospitais da Região Centro-Sul.

Vemos acima a distribuição dos hospitais da região central junto com mapa de calor de valor
venal de apartamentos. O mapa de calor foi obtido através de krigagem.

Figura 32. Hospitais da região Centro-Sul, bairros Belvedere, Santa Lúcia e Anchieta.
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Agora, mapeamos os shopping da região central, junto com o mapa de calor do valor venal
de apartamentos.

Figura 33. Shoppings da região Centro-Sul.

Figura 34. Shoppings da região Centro-Sul, bairros Belvedere, São Pedro e Anchieta.

De acordo com os mapas acima, não fica visível que os shoppings e os hospitais têm uma
influência determinante.
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A modelagem dos lugares relevantes através de um critério fixo de distância possui duas
limitações:
a. Não sabemos, a priori, até qual distância que determinado lugar ou instalação
influencia os preços dos imóveis.
b. O fato de usarmos raios fixos para a criação das dicotômicas pode criar
distorções nos casos em que vários lugares relevantes estejam próximos um do
outro ao ponto das zonas de influência dos mesmos se sobreporem. Neste
caso, como resolver o conflito das zonas de influência? Assim, ainda que
tenhamos uma ferramenta teórica que determinaria o alcance da influência de
cada lugar relevante, o fato de considerar como formato das zonas de
influência a figura do círculo faz com que conflitos de zonas de influência sejam
ainda possíveis.
Além das duas limitações listadas, outro conflito pode acontecer: no caso em que
determinado imóvel estiver localizado na interseção de duas ou mais zonas influências, quais
delas consideraríamos na modelagem do preço? Por exemplo, se determinado imóvel estiver
localizado entre a praça Sete e a praça Raul Soares, usaríamos ao mesmo tempo no modelo
uma dicotômica dicotômica_praca_sete e outra, dicotômica_praca_raul_soares? Se
consideramos as duas dicotômicas, não criaríamos mais multicolinearidade? Outro exemplo:
consideramos um imóvel entre a praça da Liberdade e a praça da Assembleia. Sabemos que
estes dois lugares são lugares de alta valorização de imóveis. Se consideramos uma dicotômica
dicotomica_praca_liberdade e outra, dicotomica_praca_assembleia, como que seria o
impacto do somatório de dois polos de valorização no preço de apartamentos? De fato, se o
imóvel estiver muito perto de uma das duas praças, percebemos intuitivamente que uma
dicotômica apenas bastaria para modelar o impacto da proximidade a um polo valorizante.
7.2.2. A modelagem dos lugares e das instalações relevantes em termos de
polígonos e o papel das praças
Foi com base nas considerações do item anterior que sugerimos que as 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.
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Figura 35. Divisão da região central en polígonos de Voronoi.

No mapa acima, percebemos a presença de vários lugares relevantes: o Parque Municipal, os
vários hospitais da região central, alguns shoppings, alguns clubes, diversas praças e, entre
outros, a vila da Serra.
Os polígonos de Voronoi fornecem uma divisão automatizada de determinada a região de
forma que a forma do polígono relativo a cada lugar relevante é determinada em função dos
polígonos dos lugares relevantes adjacentes.
Observamos também que objetos maiores, tais os parques e as vilas são descritos não por um
polígono apenas, mas por vários polígonos. Por isso, construímos uma função que faz com que
polígonos relacionados a um mesmo objeto (por exemplo a determinado parque) não sejam
interpretados como polígonos pertencentes a parques diferentes mas sim como polígonos
pertencentes a um mesmo parque. Com isso, um imóvel será descrito por uma dicotômica
relacionada a determinada parque se ele estiver localizado dentro de qualquer polígono
relacionado ao parque.
Com a modelagem que sugerimos até o mês de fevereiro de 2019, cada imóvel somente pode
ter uma dicotômica relacionada aos 10 tipos de lugares relevantes elencados. Assim, um
imóvel localizado dentro do polígono relacionado ao Minas Tênis Clube somente poderá ser
descrito pela dicotômica relacionada ao clube.
Vejamos agora a divisão da região da Pampulha:
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Figura 36. Região da lagoa da Pampulha e do aeroporto.

Os lugares relevantes da região da Pampulha são, entre outros, a lagoa, o aeroporto, a UFMG
e determinados clubes. No mapa acima, o bairro São Luiz está dividido entre uma zona
influenciada pela lagoa da Pampulha, a UFMG e uma vila. Dentro da zona influenciada pela
lagoa da Pampulha, sabemos que têm vários clubes conhecidos. No entanto, os mesmos não
foram modelados.
Dessa forma, não modelamos de fato todos os lugares da cidade considerados relevantes.
Selecionamos apenas aqueles que dividem a cidade da forma a mais homogênea possível. Por
exemplo, na região da Pampulha, o estádio Mineirão está do lado da UFMG. No entanto,
consideramos apenas a UFMG como lugar relevante já que o Mineirão já estaria absorvido
pelos polígonos da UFMG.
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Figura 37. Lagoa da Pampulha e Zoológico.

O bairro Bandeirantes está divido entre várias zonas de influência, entre as quais a lagoa da
Pampulha e o parque zoológico. Dependendo da localização do imóvel, o mesmo poderá
pertencer a zona de influência da lagoa da Pampulha ou do parque zoológico. Mas isso não
significa necessariamente que a equação final de regressão considerará a zona de influência à
qual o imóvel pertence. Vimos anteriormente que, numa avaliação determinada, o conjunto
de variáveis final é o conjunto que maximiza o coeficiente Cp, além de satisfazer aos critérios
do fator de inflação da variância e da condição de número.
Com isso, podemos muito bem ter uma amostra constituída apenas por imóveis pertencentes
à zona de influência da lagoa da Pampulha e à zona de influência do parque zoológico, sem
que as dicotômicas respectivas sejam usadas na regressão final.
Dissemos no início dessa seção que as praças estavam incluídas no rol dos lugares
considerados relevantes. Listamos até o mês de fevereiro de 2019 10 tipos de lugares
relevantes. É o caso, e as mesmas foram incluídas no cálculo dos polígonos de Voronoi. No
entanto, as mesmas não serão consideradas como variáveis, salvo as mais importantes (Praça
Sete e outras). Na modelagem sugerida, as praças são mais objetos fictícios criados para
delimitar zonas não influenciadas pelos 9 outros tipos de lugares relevantes, do que lugares
que realmente influenciam na formação de preços.
Efetivamente, fora da região central de Belo Horizonte, fazemos a hipótese que as praças
deveriam ser consideradas como lugares que apenas impõem uma forma à cidade, e não polos
valorizantes ou desvalorizantes em si. Com isso, fora as praças mais importantes da cidade,
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quando determinado imóvel pertence a um polígono do tipo “praça”, este imóvel não será
descrito por nenhum polígono. Nos mapas anteriores, colorimos essas regiões “vazias” com
cor laranja clara. Vejamos agora outro exemplo de regiões inseridas em polígonos do tipo
“praça”:

Figura 38. Divisão de parte da região Leste.

No mapa acima, visualizamos a região ao norte da parte central de Belo Horizonte.
Percebemos que boa parte dessa região pertence a polígonos do tipo “praça”. Na parte direita
do mapa, visualizamos a região influenciada pelo estádio Independência. No centro do mapa,
os imóveis não estão influenciados nem pelo estádio, nem pelos parques, nem pelos
shoppings e nem pelos hospitais.

7.3. Dicotômica relacionada à apartamentos diferenciados tais as coberturas e os
apartamentos do tipo área
Dentro de um mesmo prédio, pode haver apartamentos que sejam diferenciados em relação
à maioria. Essa diferença pode estar relacionada à área construída ou ao fato de o
apartamento estar no último pavimento. Sabemos que estes apartamentos diferenciados são,
em regra, mais valorizados pelo mercado. Assim, torna-se necessário a identificação dos
mesmos. A Caixa já fornece esta informação no caso de coberturas. A Netimóveis fornece a
informação quanto às coberturas e às áreas. A Casa Mineira não informa claramente essa
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informação. Finalmente, no caso do cadastro de Belo Horizonte, precisamos construir esta
informação.
Com isso, estes tipos de apartamentos serão diferenciados dos outros por meio de uma
dicotômica.
7.3.1. Para os imóveis constantes do cadastro da PBH
Com base nas informações constantes da tabela IPTU_CTM_GEO, construímos um algoritmo
que determina quais seriam as coberturas ou os apartamentos com área diferenciada dentro
do cadastro. Sugerimos assim a seguinte metodologia, para cada prédio:
1. Determinamos primeiramente a quantidade de áreas diferentes;
2. Em função da quantidade de áreas diferentes, temos os seguintes casos:
a. Se a quantidade for igual a 1, então nenhum apartamento do prédio é
cobertura.
b. Se a quantidade for igual a 2, temos então apartamentos com área menor 𝐴𝑚𝑖𝑛
e com área maior 𝐴𝑚𝑎𝑥 . Se os apartamentos com a área 𝐴𝑚𝑎𝑥 tiverem a área
superior a 1.2 vezes a área dos apartamentos com a área 𝐴𝑚𝑖𝑛 , então todos os
apartamentos com a área 𝐴𝑚𝑎𝑥 são considerados cobertura.
c. Se a quantidade for igual a 3, temos então apartamentos com área menor
𝐴𝑚𝑖𝑛 , com área intermediária 𝐴𝑖𝑛𝑡 e com área maior 𝐴𝑚𝑎𝑥 . Se os apartamentos
com a área 𝐴𝑚𝑎𝑥 tiverem a área superior a 1.2 vezes a área dos apartamentos
com a área 𝐴𝑖𝑛𝑡 , então todos os apartamentos com a área 𝐴𝑚𝑎𝑥 são
considerados cobertura.
d. Se a quantidade n for superior a 3, dividimos então as áreas diferentes em
faixas. Guardamos então as 3 últimas quebras, em ordem crescente (𝑞𝑛−2 <
𝑞𝑛−1 < 𝑞𝑛 ). As quebras são obtidas através da função classIntervals(), com a
opção “style=hclust”. Isto significa que as quebras são obtidas através do
algoritmo da classificação hierárquica. Definimos agora a penúltima faixa pelo
intervalo semiaberto 𝐹𝑛−1 = [𝑞𝑛−2 , 𝑞𝑛−1 [ e a última faixa pelo intervalo
fechado 𝐹𝑛 = [𝑞𝑛−1 , 𝑞𝑛 ]. Se a média das áreas dos apartamentos da última
faixa 𝐹𝑛 for superior a 1.2 vezes a média das áreas dos apartamentos da
penúltima faixa 𝐹𝑛−1, então todos os apartamentos da última faixa são
considerados cobertura. Da mesma forma, se a quantidade dos apartamentos
das duas últimas faixas for inferior a 20% da quantidade total dos apartamentos
do prédio, então todos os apartamentos das duas últimas faixas são
considerados cobertura.

7.3.2. Para as amostras provenientes do banco da Caixa e dos arquivos dos
anúncios
Quando trabalhamos com os arquivos da Caixa e dos anúncios, embora alguns sites de
anúncios indicam o tipo de apartamento, sugerimos uma metodologia para capturar essa
informação para o maior número possível de anúncios.
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Com base na área privativa informada, e na área descoberta informada, construímos uma
dicotômica que indica se determinado apartamento é cobertura ou área.
O banco da Caixa informa explicitamente os casos de cobertura e a área privativa. Os sites de
anúncios informam, para muitos anúncios, a área privativa descoberta dentro do próprio texto
descritivo. Desenvolvemos assim um algoritmo que, a partir do texto descritivo, retorna a área
privativa descoberta. Este algoritmo implementado pode ainda ser melhorado usando de
maneira mais extensa técnicas de aprendizagem automatizadas.
No entanto, ainda que conseguimos extrair a área privativa descoberta a partir do texto do
anúncio, uma margem de incerteza quanto à área privativa coberta permanece ainda.
Efetivamente, muitos anúncios não indicam de forma clara se a área privativa descoberta já
está computada na área anunciada ou se está por fora.
Superados os pontos anteriores, detalhamos agora como que são geradas as dicotômicas em
função da área privativa coberta e da área privativa descoberta. Quando forem preenchidas
as seguintes condições, consideramos o apartamento como diferenciado:
a.
b.
c.
d.

Área privativa descoberta ≥ a x Área privativa total. Na prática, usamos a=1/3.
Área privativa coberta ≥ b. Na prática, usamos b = 50 m2
Área privativa descoberta ≤ c x Área privativa construída. Na prática, usamos c=2,5.
Área privativa descoberta ≥ d. Na prática usamos d≈35 m2

7.4.

A modelagem do tempo

O usuário tem a possibilidade de escolher a forma sob a qual o tempo será representado.
Podemos usar variáveis quantitativas ou dicotômicas. Em função da modelagem escolhida
(quantitativa ou dicotômica), a segunda etapa é a escolha da antiguidade máxima das
transações, dos anúncios ou das pesquisas.
a. Se o usuário escolher variáveis quantitativas, o tempo poderá ser representado em
trimestres ou em semestres. As antiguidades possíveis das amostras são definidas em
dias, e podem ser iguais a 180 (2 trimestres ou 1 semestre, no total), 270 (3 trimestres
no total) ou 360 (4 trimestres ou 2 semestres, no total). Vimos que tal representação
não é recomendada para longos períodos, tendo em vista que o uso de uma variável
apenas não permite capturar oscilações de preços. O parâmetro usado para tanto é
“intervalo_maximo_dias”. Quando o usuário escolher a modelagem do tempo por uma
variável quantitativa semestral, e especificar 180 dias ou 270 dias, o programa altera
automaticamente este valor para 360.
b. Se o usuário escolher variáveis dicotômicas, o tempo será dividido em semestres ou
em anos. Se a divisão do tempo for semestral, a antiguidade máxima permitida é de 4
semestres no total, o que equivale ao semestre imediatamente anterior e aos 3 outros
mais antigos. O parâmetro usado para definir a antiguidade semestral é
semestres_anteriores. O mesmo pode ser igual a 1, 2 ou 3 (não necessitamos de
dicotômica para o semestre imediatamente anterior). Se a divisão do tempo for anual,
a antiguidade máxima permitida é de 5 anos no total, o que equivale ao ano
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imediatamente anterior e aos 4 outros mais antigos. O parâmetro usado para a definir
a antiguidade anual é anos_anteriores. O mesmo pode ser igual a 1, 2, 3 ou 4 (não
necessitamos de dicotômica para o ano imediatamente anterior).
A definição da modelagem do tempo é feita através
tempo_variavel_quantitativa_dicotomica. A mesma pode ser igual a:

do

parâmetro

a. DICOTOMICA_SEMESTRE. O parâmetro para definir a antiguidade das amostras
semestres_anteriores;
b. DICOTOMICA_ANO. O parâmetro para definir a antiguidade das amostras
anos_anteriores;
c. QUANTITATIVA_TRIMESTRE. O parâmetro para definir a antiguidade das amostras
intervalo_maximo_dias;
d. QUANTITATIVA_SEMESTRE. O parâmetro para definir a antiguidade das amostras
intervalo_maximo_dias.

é
é
é
é

Vimos que a Prefeitura de Fortaleza utiliza dicotômicas para modelar o tempo, e que a divisão
temporal por ela escolhida é o ano.
No nosso caso, temos a possibilidade de criar dicotômicas para cada ano (até os quatro anos
anteriores ao corrente), para cada semestre (até os três semestres anteriores ao corrente), ou
usar variáveis quantitativas, para períodos inferiores ou iguais a 360 dias.
No caso da modelagem do tempo através de dicotômicas, o usuário deve estipular qual é a
referência temporal usada: a data da transação ou o fim do semestre ou anterior, segundo o
calendário. Cada semestre, segundo o calendário, estende-se de janeiro a junho ou de julho a
dezembro. Por exemplo, numa avaliação realizada no mês de março, ao estipular que a divisão
do tempo será em semestres e que o período de abrangido será de um ano (dois semestres
no total), o usuário deverá indicar se a contagem de tempo iniciar-se-á em março ou em
dezembro do ano passado (fim do semestre anterior). O parâmetro usado para tal é
referencia_temporal_avaliacao_calendario. O mesmo pode ser igual a AVALIACAO (a
referência temporal é a data da avaliação do imóvel) ou CALENDARIO (a referência temporal
é a data do fim do último semestre ou ano, dependendo da escolha). Com isso, dois casos
podem acontecer, no caso da divisão semestral:
a. Se
a
contagem
do
tempo
se
iniciar
em
março
(referencia_temporal_avaliacao_calendario igual à AVALIACAO), o período abrangido
será o mês de março do ano anterior ao mês de março do ano corrente. O semestre 0,
por definição, abrangerá o mês de setembro do ano anterior ao mês de março
corrente. O semestre 1, por definição, abrangerá o mês de março do ano anterior ao
mês de setembro do mesmo ano. Será criada então uma dicotômica, abrangendo o
período de março a setembro do ano anterior;
b. Se a contagem do tempo se iniciar em dezembro do ano passado
(referencia_temporal_avaliacao_calendario a CALENDARIO), o semestre 0, por
definição, abrangerá o período de janeiro a mês de março do ano corrente. O semestre
1, por definição, abrangerá o período de julho do ano anterior ao mês de dezembro do
mesmo ano.
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Vejamos um caso prático: o usuário estipula que usará os dados dos três semestres anteriores
(o que equivale ao semestre imediatamente anterior e aos outros dois anteriores), tomando
como referência temporal a data da avaliação. Neste caso, serão criadas automaticamente 2
dicotômicas,
referentes
aos
semestres
3
(através
da
variável
Dicotomica_semestre_anterior_2) e 2 (através da variável Dicotomica_semestre_anterior_1).
Vejamos agora como que ficaria a divisão temporal das amostras dessa avaliação, caso
tivéssemos escolhido uma divisão dicotômica anual. Suponhamos que o usuário queira usar
os dados dos três anos anteriores (o que equivale ao ano imediatamente anterior e aos outros
dois anteriores). Com isso, dois casos podem acontecer, no caso da divisão anual:
a. Se
a
contagem
do
tempo
se
iniciar
em
março
(referencia_temporal_avaliacao_calendario igual a AVALIACAO), o período abrangido
será o período do mês de março do ano-3 ao mês de março do ano corrente. O ano
corrente será, por definição, o ano 0, e abrangerá o período do mês de março do ano1 ao mês de março do ano corrente. Para este ano, não haverá dicotômica. O ano
anterior 1 será, por definição, o período do mês de março do ano-2 ao mês de março
do ano-1; a dicotômica respectiva é Dicotomica_ano_anterior_1. O ano anterior 2 será,
por definição, o período do mês de março do ano-3 ao mês de março do ano-2.
b. Se a contagem do tempo se iniciar em dezembro do ano anterior
(referencia_temporal_avaliacao_calendario igual a CALENDARIO), o período
abrangido será o período de janeiro do ano-3 ao mês de março do ano corrente. O
ano corrente será, por definição, o ano 0, e abrangerá o período de janeiro a março do
ano corrente. Não haverá dicotômica para este ano. O ano anterior 1 será, por
definição, o período de janeiro a dezembro do ano-1; a dicotômica correspondente
será Dicotomica_ano_anterior_1. O ano 2 será, por definição, o período de janeiro a
dezembro do ano-2; a dicotômica correspondente será Dicotomica_ano_anterior_2. O
ano anterior 3 será, por definição, o período de janeiro a dezembro do ano-3; a
dicotômica correspondente será Dicotomica_ano_anterior_3.
Quando a modelagem do tempo for feita através de uma variável quantitativa, a referência
temporal será sempre a data da avaliação.
Adicionalmente à possibilidade da escolha da referência temporal (AVALIACAO ou
CALENDARIO), podemos especificar também, no caso em que a referência temporal for a do
calendário, se queremos mover para o passado os anos anteriores, de um período.
Exemplificando, suponhamos que estamos avaliando um imóvel no mês de fevereiro, e que
escolhemos a modelagem do tempo com dicotômicas anuais, adotando o calendário como
referência temporal. Com o que foi dito anteriormente, o ano anterior 1 seria o período de
janeiro do ano-1 a dezembro do ano-1. O ano 0 seria então o período de janeiro a fevereiro
do ano corrente. No entanto, como o período referente ao ano 0 é muito curto, não seria mais
interessante considerar o ano 0 como sendo o período de janeiro do ano-1 a fevereiro do ano
corrente? É nisso que reside o conceito de deslocamento da referência temporal, no caso em
que a referência temporal adotada for o calendário. O parâmetro para tanto é
“deslocamento_periodo”, que pode ser igual a 0 ou a 1.
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O mesmo conceito se aplica ao caso em que a modelagem do tempo for por dicotômicas
semestrais e que a referência temporal for o calendário. Assim, se determinada avaliação for
realizada em junho, e que foi especificado que o deslocamento temporal será usado, o
semestre corrente (que é o semestre 0 e para o qual não haverá dicotômica) corresponderá
ao período de janeiro a junho do ano corrente. O semestre anterior 1 será o período de julho
a dezembro do ano-1.
Concluindo o assunto sobre a modelagem do tempo, caso o usuário deixar em branco ou
especifique com valores não previstos os parâmetros relacionados à modelagem do tempo,
serão considerados, “par défaut”, os seguintes valores:
a.
b.
c.
d.
e.

tempo_variavel_quantitativa_dicotomica: DICOTOMICA_SEMESTRE;
intervalo_maximo_dias: 360;
semestres_anteriores: 1;
anos_anteriores: 1;
Se o parâmetro tempo_variavel_quantitativa_dicotomica estiver igual a
QUANTITATIVA_SEMESTRE, mas o parâmetro intervalo_maximo_dias estiver igual a
180 ou 270, o programa automaticamente impõe o valor de 360;
f. Referencia_temporal_avaliacao_calendario: AVALIACAO;
g. deslocamento_periodo: 0

8. Validação dos anúncios de imobiliárias
8.1.

Tipologia “AP”

Uma das principais fontes de informação, além do BI, são os anúncios disponibilizados através
de sites. Os mesmos se encontram de forma abundante, e sua coleta é facilitada pelo uso de
robôs. No entanto, vimos que para que um anúncio seja integrado no cálculo de avaliação
imobiliária, as variáveis do mesmo precisam ser as mesmas que as constantes do cadastro da
PBH. As variáveis que não são fornecidas pelos anúncios e que constam do cadastro da PBH
são:
a. O ano de construção;
b. A classificação AP.
Outra variável que necessita a nossa atenção e que influencia no valor de certos tipos de
imóveis é a quantidade de vagas de garagem. As vagas cadastradas no SIATU nem sempre
correspondem à quantidade real de vagas. Efetivamente, a quantidade de vagas cadastrada
no SIATU corresponde a uma média realizada no prédio todo; as quantidades não foram
individualizadas. Do outro lado, as vagas mencionadas nos anúncios nem sempre
correspondem à quantidade real de vagas. Por exemplo, já foi encontrado onde o número de
vagas anunciado e efetivamente acolhido pelo robô era de quatro. No entanto, o texto
descritivo do anúncio especificava que haviam de fato duas vagas onde cabiam quatro carros.
Por fim, no SIATU, os apartamentos estavam cadastrados com uma vaga apenas.
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Um elemento presente em quase cada anúncio da Casa Mineira e da Netimóveis, e muito útil
para o nosso trabalho, são as coordenadas aproximadas do apartamento. Com essa
informação, conseguimos cruzar o apartamento anunciado com o cadastro da PBH, e elaborar
uma lista de apartamentos assemelhados.

8.1.1. Variáveis comuns para a tipologia “AP”
Tanto para o site da Netimóveis como para o site da Casa Mineira, a extração de certas
variáveis é realizada de forma automatizada. Algumas dessas serão diretamente incorporados
nos vários modelos de previsão, outras deverão ser compatibilizadas com o cadastro da PBH,
e outras ainda servem para o aumento da eficiência na hora da identificação do imóvel. Dentre
as variáveis em comum para as duas imobiliárias mencionadas estão:
a. A área privativa com a observação de que certos anúncios mencionam a área privativa
descoberta;
b. O número de quartos;
c. O número de suítes;
d. O número de banheiros;
e. O número de vagas: pode haver distorções entre a quantidade informada no anúncio
e a quantidade cadastrada;
f. Uma variável dicotômica indicando se tem elevador;
g. O valor ofertado;
h. As coordenadas aproximadas do imóvel anunciado;
i. O ano de construção ou a idade do imóvel: a informação anunciada é geralmente
pouco precisa. O ano de construção precisa igualmente ser cruzado com o cadastro da
PBH;
j. Uma variável dicotômica indicando se tem piscina;
k. Uma variável dicotômica indicando se tem quadra;
l. Uma variável dicotômica indicando se tem sauna;
m. Uma variável dicotômica indicando se tem churrasqueira;
n. Uma variável dicotômica indicando se tem guarita;
o. Uma variável quantitativa indicando o tipo construtivo do apartamento: cobertura,
duplex...
p. A data da coleta do anúncio.
q. O texto dos anúncios pode indicar a presença de salas de jogos, espaço fitness,
academia.
8.1.2. Procedimento comum para a identificação do endereço do imóvel
anunciado
Um método imediato para identificar o endereço do anúncio e, consequentemente,
compatibilizá-lo com o nosso cadastro é selecionar os imóveis parecidos na vizinhança. Foi
constatado empiricamente que o erro de localização pode ser de até 500 m. No nosso
trabalho, consideramos um círculo de 200 m, e selecionamos os apartamentos que atendem
às seguintes condições:
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a. 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑜 ≥ Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎.
Efetivamente,
para que determinado prédio seja compatível com o apartamento anunciado, é
necessário que a área total do maior apartamento seja superior ou igual à área
anunciada;
b. Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑜 ≤ 2 × Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎.
Deduzimos
este resultado pela seguinte constatação: a área total do menor apartamento é
decomposta da seguinte maneira:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑚
Supondo adicionalmente que para a maioria dos apartamentos, a área comum é
inferior à área privativa, chegamos à seguinte relação:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 2 × Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
≤ 2 × Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑜
c. Critérios adicionais: adicionalmente, podemos utilizar as variáveis relacionadas aos
equipamentos do prédio, tais a presença ou não de piscina, quadra, elevador
Uma vez as variáveis definidas, podemos estabelecer a lista com os prédios compatíveis com
o anúncio de duas formas:
a. Primeiramente, podemos escolher em eliminar todos os prédios que não atendem aos
filtros impostos;
b. De maneira alternativa, podemos estabelecer um ranking dos prédios prováveis em
função da quantidade dos critérios confirmados. Por exemplo, se o apartamento
anunciado tiver 95 m2 de área privativa, 3 vagas e piscina, um prédio contendo,
segundo o cadastro da PBH, apartamentos com área total de 130 m 2, com 2 vagas e
piscina será melhor classificado do que um prédio contendo apartamentos com área
total de 100 m2, 1 vaga e nenhuma piscina.
Com isso, geramos uma planilha que indica para cada anúncio, a lista dos prédios prováveis:

Figura 39. Lista de prédios prováveis para cada anúncio.
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8.1.3. Procedimentos específicos no caso da Netimóveis
A Netimóveis, além das variáveis informadas na seção 5.1.1., informa também a quantidade
de unidades do prédio, e a quantidade de apartamentos por andar. Tal informação pode ser
facilmente cruzada com o cadastro da PBH. No entanto, pode acontecer que as informações
fornecidas pelo site da Netimóveis estejam equivocadas.
Além da quantidade de apartamentos no edifício, podemos usar outra informação útil: foi
constatado que na maioria das vezes, as coordenadas extraídas do anúncio apontavam para
o logradouro certo. Com isso, podemos restringir mais o universo dos imóveis prováveis.
Adicionalmente, como as coordenadas apontam, na maioria das vezes para o logradouro
correto, fazemos então buscas dentre os logradouros possíveis, até uma distância de 500 m
das coordenadas do anúncio, e não mais de 200 m como é o caso da busca pelo raio.
8.1.4. Procedimentos específicos no caso da Casa Mineira
Os anúncios constantes da Casa Mineira contêm uma informação adicional, que ajuda na
localização do imóvel anunciado. Efetivamente, em praticamente todos os anúncios, há
menção dos pontos de referência junto com a distância a cada um deles. Com isso,
conseguimos determinar a localização aproximada do imóvel anunciado, fazendo uma
triangulação.

Figura 40. Campo com os pontos de interesse.

Depois de termos processado as triangulações, obtemos uma planilha listando, para cada
anúncio, os três endereços mais prováveis, usando os pontos de interesse:
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Figura 41. Endereços prováveis de acordo com os pontos de interesse.

8.1.5. Considerações sobre a não validação dos anúncios
Descrevemos métodos desenvolvidos para encontrar os endereços de imóveis anunciados. É
um procedimento lento que acreditamos ser necessário apenas se a quantidade fornecida
pelos robôs for pequena. Na prática, os robôs fornecem milhares de dados, sendo que parte
dos dados já vêm com a idade aproximada. Tendo em vista que, na maioria das vezes, as
coordenadas fornecidas têm uma precisão razoável, consideramos nas avaliações os dados
brutos do robô, sem ter validado nenhum destes.
A combinação dos dados dos robôs com os dados da Caixa Econômica fica facilitada tendo em
vista que ambos utilizam a área privativa e que ambos usam a idade aproximada dos imóveis.
8.1.6. Consideração sobre a validação dos apartamentos do bairro “Centro”
Foi constatado que a coleta de amostras no bairro “Centro” é muito mais difícil do que em
outros bairros. Além do fato que os anúncios para o bairro “Centro” disponibilizam poucas
fotos que permitiriam a identificação do imóvel, nos casos em que há fotos que permitam a
identificação, a mesma é demorada tendo em vista da grande semelhança dos prédios do
bairro “Centro”.
No entanto, tendo em vista que nos prédios do centro as áreas em comum são muito
pequenas comparadas com outros bairros, poderíamos aproximar a área total construída pela
área privativa, acrescentada de um percentual. Outro elemento que ajudaria na eficiência da
geração da amostra é o fato que a idade dos imóveis do bairro “Centro” não apresenta muita
disparidade. Assim, podemos considerar o ano de construção como constante, ou modelado
por uma simples dicotômica. Com essas aproximações, conseguimos ter muitas amostras em
pouco tempo.
8.1.7. Melhorias no campo do tratamento dos dados e desafios para
elaboração do banco de dados
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Antes dos dados dos robôs e da Caixa Econômica serem efetivamente utilizados para avaliação
de imóveis, os mesmos passam por uma série de filtros visando à redução das distorções
presentes. Entre as distorções que impactariam mais na avaliação de apartamentos, podemos
listar:
a. A própria classificação dos apartamentos em termos de cobertura, área ou
apartamento comum. O banco da Caixa Econômica somente informa quando
determinado apartamento é cobertura, ou não. O site da Netimóveis informa quando
se trata de cobertura ou de área. O site da Casa Mineira, da mesma forma que a Caixa
Econômica, apenas informa se determinado apartamento é cobertura ou não; as áreas
privativas não são diferenciadas. Com isso, foi implementado uma heurística que
determina, em função da área privativa coberta e da área privativa descoberta, se
determinado apartamento poderia ser uma área ou não.
b. A área privativa coberta e a área privativa descoberta. A Caixa Econômica informa de
maneira explicita as duas áreas. O site da Netimóveis fornece essa informação no texto
descritivo dos anúncios, para boa parte destes. O site da Casa Mineira também fornece
essa informação, mas para um percentual menor de anúncios. Desenvolvemos assim
rotina que extrai, de forma automatizada, a área privativa descoberta a partir de um
texto descritivo; a mesma está ainda em fase de aprimoramento. No entanto, dentro
das três fontes de dados listadas, há ainda muitos erros em relação às áreas privativas,
além dos sites de anúncios não especificarem claramente se a área privativa
descoberta está incluída, ou não, na área privativa anunciada. Desta maneira, se o
anúncio menciona uma área de 200 m2, com uma área privativa descoberta de 60 m2,
muitas vezes não fica claro se os 60 m2 estão incluídos, ou não nos 200 m2 anunciados.
c. Quantidade de apartamentos por prédio: vimos na seção dedicada ao clustering que a
quantidade de apartamentos por prédio seria uma variável relevante na divisão de
uma amostra em grupos diferentes. Por exemplo, se avaliamos um apartamento
recente no bairro Savassi e com elevador, queremos ter certeza que apartamentos
construídos na década de 60, sem elevador e pertencentes a prédios pequenos não
estarão presentes na amostra. E para isso, a informação acerca da quantidade de
apartamentos por prédio seria mais uma variável que “afastaria” os apartamentos
antigos dos apartamentos recentes que, geralmente, pertencem a prédios maiores.

9. Integração das operações realizadas através do R com o SISDEA
Vimos no item 4 que o uso do R, através de funções que selecionam as amostras e que
determinam o melhor modelo de acordo com os critérios de Akaike corrigido ou de Mallows,
propicia um aumento na eficiência no trabalho de avaliação específica.
Efetivamente, todo modelo para avaliação de imóveis não é nada mais do que uma
simplificação da realidade. É uma aproximação de decisões tomadas com base na
subjetividade por uma relação de causa e efeito entre o valor e determinadas variáveis. Assim,
na determinação de um modelo, procuraremos sempre buscar as variáveis consideradas como
relevantes pelo mercado.
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Vimos, através do dilema viés-variância, que nem sempre o modelo com maior número
variáveis é o mais apropriado. O incremento de nova variável só for comprovado por critérios
rigorosos que a mesma traz “informação útil”.
Contudo, o SISDEA possuí ferramentas de análise gráfica bem como de geração de laudos
conforme a NBR 14653, dando legitimidade às avaliações por nós realizadas.
9.1.

Formato dos resultados gerados pelo R

A cada simulação de valor venal de um ou mais apartamentos pelo R, são gerados arquivos
com as amostras usadas pelo R, bem como arquivos com os dados relacionados ao
desempenho do modelo. No caso dos arquivos com as amostras, os mesmos contêm todas as
variáveis selecionadas pelo R, mas igualmente todas as variáveis que poderiam ser usadas
para uma avaliação específica. Isso dá a oportunidade ao usuário de escolher as variáveis
selecionadas de forma automática, ou de selecionar ele mesmo as variáveis que ele julga
relevante.

Figura 42. Exemplo de arquivo com as amostras.

Neste exemplo, as variáveis listadas da coluna A à coluna J são as variáveis selecionadas de
forma automática. A colunas O à AA contêm todas as variáveis que poderiam ser usadas numa
avaliação. Mais especificamente, nessas colunas, temos as variáveis consideradas como
otimais, e as variáveis que não foram selecionadas.

Figura 43. Variáveis que poderiam ser usadas numa avaliação.
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10.Estrutura da implementação da metodologia em termos de algoritmo
Com o que foi visto anteriormente, a maior dificuldade na implementação de ferramentas
estatísticas é a comprovação dos resultados e a interpretação dos resultados. Um resultado
incoerente pode muito bem apresentar bons parâmetros de desempenho. Por exemplo,
usando a variável da pontuação final do IQVU na regional Centro-Sul, obtivemos algumas
vezes equações de regressão com o coeficiente do IQVU negativo. Isso significa que, segundo
o modelo calculado, quanto maior o índice de qualidade de vida, quanto menos vale o imóvel!
Assim, a metodologia implementada na avaliação específica deve espelhar a nossa
preocupação com a aderência com a realidade, com a confiabilidade dos resultados e com a
demonstração dos últimos.
A metodologia usada na avaliação específica subdivide-se em vários sub módulos. Entre estes,
estão:
a. O módulo de seleção das amostras. Dentro deste módulo, agregamos as dicotômicas
relacionadas aos bairros e aos lugares relevantes;
b. O módulo de seleção das variáveis e dos modelos;
c. O módulo da realização do cálculo do valor;
d. O módulo de gestão de relatórios e de insumos para outros programas, tais o SISDEA;

10.1. Módulo de seleção das amostras
Nessa seção, o termo de regressão linear abrange tanto a regressão múltipla quanto a
regressão geográfica. A seleção das amostras é feita usando o critério de semelhança e de
proximidade geográfica. Ambos critérios podem ser modelados de diversas formas.
10.1.1. Seleção das amostras feita com base em filtros predeterminados
No caso da seleção feita com base em filtros predeterminados (ver seção 3.3.1.), são utilizados
os seguintes critérios:
a. A distância em relação ao apartamento a ser avaliado. A distância usada por padrão é
de 2500 m. A mesma pode ser alterada pelo usuário, ou o mesmo pode usar a distância
fornecida pelo variograma. Se o raio de busca for especificado pelo usuário, a função
usada para a seleção é seleciona_imoveis_pela_distancia(). Se o raio de busca for
determinado através de variograma, a função usada é gera_variograma().
b. A data: no caso de avaliações específicas, as amostras (BI, anúncios e pesquisas) serão
sempre anteriores (por uma questão de lógica) à data na qual determinado imóvel está
sendo avaliado (que é a data da transação no caso de avaliação de imóveis
transacionados no passado). Agora, no caso em que estarmos usando as próprias
amostras para testar a metodologia de avaliação, pode acontecer que determinadas
amostras sejam posteriores ao imóvel selecionado para avaliação. Neste caso, essas
amostras posteriores não serão selecionadas para compor as amostras de
aprendizagem. A função usada é a dados_itbi_data_estritamente_inferior(). É essa
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função que gera também a geração das dicotômicas relacionadas à modelagem do
tempo.
c. A quantidade de apartamentos por prédio: vimos na seção 3.4.3 que a presença de
imóveis idênticos na amostra pode criar uma instabilidade quanto aos coeficientes da
regressão. Um indicador dessa instabilidade é o fator de inflação da variância. Assim,
para reduzirmos o risco de termos VIFs elevados, existem duas abordagens possíveis.
A primeira consiste na remoção de amostras semelhantes repetidas, dentro de um
mesmo prédio. Assim, quando na amostra temos vários apartamentos num mesmo
prédio, restringimos a quantidade de apartamentos deste prédio e impomos que a
diferença de área construída entre dois apartamentos distintos deste mesmo prédio
deve ser superior a determinado patamar. O usuário tem a possibilidade de alterar a
quantidade máxima de apartamentos por prédio. A função para tanto é a
restringe_por_predio(). A segunda abordagem consiste no agrupamento de amostras
semelhantes parecidas em função de determinados critérios. Assim, quando
apartamentos parecidos dentro de um mesmo prédio forem transacionados, podemos
agrupá-los em função da mediana (ou moda) dos valores transacionados. Por exemplo,
se apartamentos de 62,5 m2, 63 m2, 65 m2 e 60 m2 forem transacionados ao longo de
um período, ao invés de considerar cada uma dessas transações separadamente,
podemos agrupar essas 4 transações como sendo uma transação apenas de um
apartamento de 62,5 m2, cujo valor seria a mediana dos valores das 4 transações. Se
ainda quisermos que o agrupamento seja feito por período, podemos também calcular
as estatísticas desejadas por período (semestre, ano...). A função para tanto é
seleciona_imoveis_por_estatistica().
No
caso
específico
da
função
seleciona_imoveis_por_estatistica(), temos ainda a possibilidade de restringir as faixas
de área por prédio representadas na amostra, com o objetivo de reduzir o fenômeno
da multicolinearidade no caso da regressão geográfica. Assim, se depois de ter
executado a função seleciona_imoveis_por_estatistica(), temos ainda 5 faixas de área
representadas para determinado prédio, digamos as faixas de 75 m2, de 95 m2, de 130
m2, de 160 m2 e 180 m2, podemos escolher de permanecer apenas com as faixas
extremas (75 m2 e 180 m2) e uma faixa intermediária, digamos 130 m2. É o propósito
da função restringe_por_predio_depois_calculo_estatistica().
d. O critério de semelhança e o número total de amostras. Depois da amostra ter sido
tratada de acordo com os passos a. a c., impomos que os imóveis remanescentes
devam ser semelhantes ao imóvel avaliado em termos de área construída, de padrão
de acabamento (segundo a metodologia da PBH) e segundo a classificação AP1/AP5.
a. Área construída: a diferença de área construída entre o apartamento
construído e os apartamentos que serão selecionados deve ser inferior a 50%;
b. A diferença de padrão de acabamento entre o apartamento avaliado e os
apartamentos que serão selecionados é de até uma unidade. Isso significa, por
exemplo, que se o apartamento avaliado for P4, os apartamentos selecionados
serão P3, P4 ou P5.
c. A diferença de classificação AP1/AP5 entre o apartamento avaliado e os
apartamentos que serão selecionados é de até uma unidade.
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d. A diferença em termos de idade entre o apartamento avaliado e os
apartamentos da amostra deve ser inferior a 20 anos.
e. A diferença entre os quantis de renda. A renda, aqui, é a renda fornecida pelo
IBGE.
Os passos a. a d. são realizados pela função seleciona_imoveis_filtros(). Vejamos abaixo um
exemplo da execução das etapas descritas:

Figura 44. Filtros sucessivos na seleção da amostra.

Neste exemplo, dispomos para a cidade toda de 29542 amostras. Depois de ter filtrado pela
distância, permaneceram 4357 amostras. Depois de ter selecionado apenas as amostras
anteriores à data da transação do imóvel, sobraram 1515 amostras. Depois de termos
retirados os apartamentos muito semelhantes dentro de um mesmo prédio, sobraram 918
amostras. Por fim, aplicando o filtro da área, do padrão, da idade e da classificação AP1/AP5,
sobraram 203 amostras.
Caso queremos que a seleção das amostras seja feita com base em filtros predeterminados, o
parâmetro metodo_agrupamento_imoveis_parecidos deve estar igual a FILTROS.
10.1.2. Seleção das amostras feita com base em algoritmos de agrupamentos
(clustering)
No caso da seleção de amostras com base em clustering, destacamos as seguintes etapas:
a. De forma idêntica à seleção por filtragem, começamos por uma seleção através de um
raio determinado pelo usuário (2500 m por exemplo), ou através de variograma.
Usamos ainda a função seleciona_imoveis_pela_distancia () no caso em que o raio for
especificado pelo usuário ou a função gera_variograma() no caso em que o raio for
determinado pelo variograma;
b. De forma idêntica à seleção por filtragem, num segundo momento, selecionamos
apenas as amostras anteriores ao imóvel a ser avaliado. Usamos ainda a função
dados_itbi_data_estritamente_inferior ();
c. Agora, acrescentamos as dicotômicas relacionadas aos bairros e aos lugares
relevantes. Em relação aos bairros, vimos que uma amostra pode ser constituída por
imóveis pertencentes a vários bairros. Por isso, na avaliação específica, usamos uma
dicotômica para cada bairro que seja distinto do bairro ao qual pertence o imóvel
avaliado. Na avaliação em massa, usamos uma dicotômica para cada bairro que seja
distinto do bairro para o qual está sendo elaborada a(s) planta(s). Enfim, agregamos as
dicotômicas relacionadas aos lugares relevantes (parques, estádios,...);
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d. Remoção dos bairros considerados como muito dessemelhantes ao bairro do imóvel
avaliado, ou ao bairro para o qual está sendo elaborada a planta de valores. Para tanto,
para cada bairro, elaboramos um histograma das variáveis consideradas mais
relevantes. Num segundo momento, concatenamos estes histogramas de forma a ter
apenas um vetor; com isso, cada bairro é caracterizado pelo seu vetor 𝐵𝑖 . A
comparação entre dois bairros i e j é feita pelo teste Kolmogorov-Smirnov aplicado aos
vetores 𝐵𝑖 e 𝐵𝑗 .
e. De forma idêntica à seleção por filtragem, num terceiro tempo, procuramos agrupar o
máximo possível as transações e anúncios dentro de um mesmo prédio. Vimos que tais
transações são fontes de multicolinearidade. Usamos ainda a função
restringe_por_predio() ou seleciona_imoveis_por_estatistica (), dependendo do tipo
de agrupamento desejado. No caso da função seleciona_imoveis_por_estatistica(), até
o mês de fevereiro de 2019, as coordenadas das amostras são usadas no agrupamento,
além de outras variáveis. No caso ainda da função seleciona_imoveis_por_estatistica
(), o usuário pode ainda restringir a quantidade de faixas de área, usando a função
restringe_por_predio_depois_calculo_estatistica();
f. A diferença entre a seleção por filtragem e a seleção por clustering, em termos
operacionais, reside nesta quarta fase. A função dedicada a essa tarefa é a função
seleciona_imoveis_classificacao_nao_supervisionada(). A mesma permite que a
seleção dos imóveis assemelhados ao avaliado seja realizada através de duas
metodologias:
a. Os mapas auto-organizadores, a partir dos quais é elaborado um dendrograma.
A partir do dendrograma, podemos parti-lo num número arbitrário de classes
(5, 6, ...) ou usar um critério que determine o número otimal de classes.
b. A transformação das variáveis segundo a análise PCA, a partir da qual é
elaborado um dendrograma. A função usada para tal já determina o número
otimal de classes.
c. O método de classificação DBSCAN, que agrupa amostras segundo a densidade
de dados. O parâmetro MinPts é determinado pelo usuário. O parâmetro
“epsilon” pode também ser determinado pelo usuário, ou calculado em relação
a um critério de otimização. O próprio método DBSCAN já determina de forma
automática o número otimal de classes.
Os mapas auto-organizadores são executados através da função som(), do pacote “Kohonen”;
posteriormente, o dendrograma é elaborado com a função hclust(). Podemos executar os
mapas auto-organizadores também usando a função trainSOM() do pacote “SOMbrero”. O
dendrograma é elaborado através da função superClass(). A partir daí, temos a escolha de
dividir o dendrograma a partir de um número arbitrário de classes, ou usar um critério que
determine o número otimal de classes no qual o dendrograma será dividido. A função que
usamos para tal é a função best.cutree(), desenvolvida por Joseph Larmarange.
A classificação com base na análise PCA, combinada com a elaboração de um dendrograma é
realizada usando juntamente as funções PCA e HCPC, do pacote “FactoMineR”.
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A classificação segundo o método DBSCAN pode ser realizada através de dois pacotes: “fpc” e
“dbscan”. O pacote “dbscan”, além de fornecer ferramentas para a execução do método
DBSCAN, fornece igualmente ferramentas para métodos mais avançados que o DBSCAN, tais
o método OPTICS e o SNN.
Se desejamos que a seleção das amostras seja feita com base em algoritmos predeterminados,
o parâmetro “metodo_agrupamento_imoveis_parecidos” deve estar igual a CLUSTERING.
Para selecionar o método de classificação usando os mapas auto-organizadores, o parâmetro
tipo_classificacao_clustering deve estar igual a SOM ou SOMBRERO. Para selecionar o método
de classificação PCA combinado à uma análise hierárquica, o parâmetro
tipo_classificacao_clustering deve estar igual a FACTOMINER.
10.2. Módulo de seleção das variáveis e dos modelos
A primeira etapa é a definição das equações que serão testadas. Cada equação representa um
conjunto de variáveis que desejamos testar. Para cada uma delas, será efetuada uma
otimização de variáveis segundo critérios determinados. Depois de ter selecionado as
variáveis otimais de cada equação, será selecionada a equação que apresenta os melhores
parâmetros de desempenho.
10.2.1. Conjunto de equações de regressão para o tipo construtivo
apartamento
Atualmente, está sendo usado um número determinado de equações, dependendo de a
variável dependente estar relacionada ao valor total ou ao valor unitário. Tanto para o valor
total como para o valor unitário, escolhemos o logaritmo dessas quantidades. Dependendo
da representação do valor venal como variável dependente, escolhemos transformadas da
área construída (ou parametrizações da área construída) que fornecem um melhor
desempenho do que a variável em si. Segue abaixo os tipos de transformações da área
construída para cada tipo de representação do valor venal:
Tabela 2. Modelagens de valor venal e área.
Representação do valor
venal em função da área

Representação do valor
venal como variável
dependente

Valor venal “cheio”

𝑙𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙)

Valor venal unitário

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙
)
𝐴𝑟𝑒𝑎0,25
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙
𝑙𝑛 (
)
𝐴𝑟𝑒𝑎0,125
√𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙
𝑙𝑛 (
)
𝐴𝑟𝑒𝑎

Representação da área
como variável
independente
𝑙𝑛(𝐴𝑟𝑒𝑎)
𝐴𝑟𝑒𝑎0,25 𝑙𝑛(𝐴𝑟𝑒𝑎)
𝐴𝑟𝑒𝑎0,125 𝑙𝑛(𝐴𝑟𝑒𝑎)
𝑙𝑛(𝐴𝑟𝑒𝑎) − 𝑘 × 𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑙𝑛 (
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𝐴𝑟𝑒𝑎0,25
𝐴𝑟𝑒𝑎0,125
𝑙𝑛(𝐴𝑟𝑒𝑎)

À medida que forem realizados os testes, as variáveis acima explicitadas podem sofrer
atualizações.
Se escolhemos que a variável dependente será do tipo unitário, isso significa que testaremos
cada
forma
possível
do
valor
unitário
(𝑙𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙 ⁄𝐴𝑟𝑒𝑎0,25 )
ou
0,125
0,25
)) com cada forma possível da área construída (𝐴𝑟𝑒𝑎
𝑙𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙 ⁄𝐴𝑟𝑒𝑎
ou
0,125
𝐴𝑟𝑒𝑎
).
Com isso, podemos estabelecer as equações completas em função de cada representação
possível da variável dependente:
Tabela 3. Modelagem de variáveis dependentes e independentes.
Modelo

1

Variáveis dependentes
possíveis

𝑙𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙)
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙
𝑙𝑛 (
)
𝐴𝑟𝑒𝑎0,25
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙
𝑙𝑛 (
)
𝐴𝑟𝑒𝑎0,125
√𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙
𝑙𝑛 (
)
𝐴𝑟𝑒𝑎

Variáveis independentes
1. Classificação AP1/AP5;
2. Transformada da área construída;
3. Idade do apartamento na data da transação,
usando a escala de idade da Caixa Econômica
Federal
4. Uma dicotómica dizendo se determinada
amostra é proveniente dos anúncios;
5. Quantidade de vagas de garagem, ou o
logaritmo da quantidade das vagas de
garagem acrescentada de 1 (para não termos
o caso de log (0));
6. Utilidades ou o logaritmo das utilidades,
acrescentada de 1 (para n’ao termos o caso de
log (0));
7. Quantis renda do responsável pela família,
fornecida pelo IBGE, ou quantis do logaritmo
da renda do responsável pela família;
8. Elevador;
9. Variáveis relacionadas à modelagem do
tempo. Quando a divisão do tempo for
semestral ou anual, a modelagem dos
períodos é feita por dicotômicas.
10. Variáveis relacionadas às áreas de risco, tais a
inundação, o escorregamento e a erosão
11. Variável que indica se determinado
apartamento é uma cobertura ou um
apartamento do tipo “área”
12. Variáveis dicotômicas relacionadas aos
lugares relevantes. Essas variáveis indicam a
qual tipo de polígono que determinado
imóvel pertence: praça, aeroporto, lagoa,
clube, vila, parque...
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Essas equações podem ser alteradas de acordo com as necessidades do momento. Assim, a
medida que nova variáveis relevantes ficarem disponíveis, tais variáveis podem ser
incorporadas nas equações.
A variável Utilidades foi criada como indicador das utilidades oferecidas pelo edifício.
Atualmente, foram incorporados: piscina, quadra, sauna e salão de festas.
No que diz respeito aos dados de renda, não trabalhamos com o valor brutos dela, mas sim
com os quantis calculado na cidade toda. Assim, transformamos dados brutos em faixas
populacionais. Os quantis selecionados podem ser, por exemplo: 2,5%, 12,5%, 25%, 50%, 75%,
97,5%. Isso representaria 8 faixas. Isso significa, por exemplo, que alguma pessoa na faixa 2
estaria entre os 12,5% que ganham menos, no entanto, estaria na faixa acima dos 2,5% da
população que ganha menos. Podemos também selecionar a quantidade de faixas usando a
regra de Sturges. A regra de Sturges fornece um critério sobre a quantidade de classes para
particionar um intervalo. Neste caso, usamos a função classIntervals().
Na variável Proximidades, criamos uma pontuação, indicando se nas proximidades há a
presença destes tipos de atividade econômica: supermercados, hipermercados, hospitais,
pronto-socorro, farmácias, mercearias, restaurantes, bancos e academias. As proximidades
são descritas através da distância a um ponto específico de interesse. Por exemplo, se dentro
de um raio de 250 m, temos ao mesmo tempo farmácias e bancos, a variável Proximidades
será igual a 2. De forma análoga, criamos uma variável indicando o padrão de acabamento
médio dos imóveis vizinhos utilizados em atividades econômicas. Tendo em vista que o grau
de subjetividade na definição das proximidades é alto, criaremos várias variáveis de
proximidades em função de distâncias diferentes.
Por fim, com a variável Quantis_quantidade_apartamentos, queremos saber se há muitos
apartamentos na vizinhança do apartamento a ser avaliado. Novamente, a vizinhança é
descrita em termos de distância aos prédios vizinhos.
10.3. Módulo de realização do cálculo do valor venal
10.3.1. Análise da micronumerosidade e remoção dos outliers dos modelos
completos
A primeira etapa na determinação do modelo final é a análise da micronumerosidade. Esta
análise é feita em relação aos modelos completos. Isso significa que, no caso equação 1,
faríamos a análise em relação às 11 variáveis listadas.
Com essa análise, queremos saber se, entre as variáveis dicotômicas, haveria uma delas cujo
percentual do valor menos representado seja inferior a 10%. Por exemplo, se dentro de uma
amostra de 100 apartamentos, apenas 5 não tiver elevador, ocorre o problema relacionado à
micronumerosidade.
É importante notarmos que pode acontecer que determinadas variáveis, embora não sejam
dicotômicas, podem se tornar dicotômica devido à amostragem. Por exemplo, pode acontecer
que nessa mesma amostra, haja apenas apartamentos com padrão P2 ou P3. Neste caso, a
análise da micronumerosidade torna-se necessária.
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Figura 45. Análise da micronumerosidade.

A
análise
da
micronumerosidade
diagnostico_micronumerosidade_principal().

é

realizada

através

da

função

Por fim, logo depois da análise da micronumerosidade de cada modelo completo, removemos
as amostras consideradas como outliers. Para isso, utilizamos a distância de Cook (regressão
múltipla) ou pela análise dos resíduos “Studentizados”. Essa primeira análise dos outliers é
realizada dentro da função analise_variavel_aicc_gwr() para a regressão geográfica, e dentro
da função analise_variavel_cp_regressao() para a regressão múltipla.
10.3.2. Otimização de cada equação e seleção da melhor equação
Com o que acabamos de ver na seção 7.2.2., depois da análise da micronumerosidade, temos
em mão o modelo completo, com a análise dos resíduos em relação a todas as variáveis, já
feita. Agora, começamos a fase da otimização de variáveis, para ver se conservamos todas as
variáveis do modelo completo, ou se algumas delas serão retiradas.
Para cada equação, selecionamos as variáveis que atendem tanto ao critério de desempenho
do modelo em si (Akaike para a regressão geográfica e Cp para a regressão múltipla), como às
condições de colinearidade. Para tanto, é gerada uma tabela listando o Akaike ou o Cp de cada
modelo, a quantidade de variáveis (K), o VIF e o CN:
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Figura 46. Seleção do modelo para a regressão geográfica.

Figura 47. Seleção de modelos para a regressão múltipla.

O usuário tem a possibilidade de alterar os limites superiores dos parâmetros VIF e CN. Por
padrão, o limite superior do VIF foi estabelecido a 10, e o limite superior do CN a 1000. Os
parâmetros definidos para tal são:
a. Para
a
regressão
múltipla:
limite_maximo_vif_regressao
limite_maximo_CN_regressao;
b. Para a regressão geográfica: limite_maximo_vif_gwr e limite_maximo_CN_gwr.

e

Adicionalmente, o usuário deve especificar sempre a quantidade mínima de variáveis que o
modelo deve conter. Fazemos isso para evitarmos que o modelo selecionado não contenha
um número irrisório de variáveis (uma, duas ou três variáveis por exemplo).
Gerada a tabela com todos os conjuntos possíveis de variáveis, duas situações podem
acontecer:
a. Existem modelos que atendem simultaneamente aos critérios do número mínimo de
variáveis, do VIF e do CN: neste caso, selecionamos o critério com o menor Cp ou
critério de Akaike corrigido;
b. Não existe modelo que atenda simultaneamente aos critérios do número mínimo de
variáveis, do VIF e do CN. Neste caso, procuramos se existe um modelo que atenda
pelo menos ao número mínimo de variáveis e ao critério do VIF. Novamente, duas
situações podem surgir:
a. Se existirem modelos que atenderem pelo menos aos critérios do número
mínimo de variáveis e do VIF, selecionamos aquele com o menor CN;
b. Se não existir modelo que atenda pelo menos aos critérios do número mínimo
de variáveis e do VIF, selecionamos o modelo com o menor CN.
Finalmente, depois de ter realizada a otimização de variáveis em relação a cada equação
completa (no nosso caso, são atualmente 3), selecionamos a equação otimizada com menor
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Cp ou critério de Akaike, ou a equação que represente o melhor compromisso entre o
Cp/Akaike, o VIF e o CN.

Figura 48. Seleção do melhor modelo depois da fase de otimização.

10.3.3. Análise dos resíduos depois da fase de otimização de variáveis
Depois de terminada a fase da seleção das variáveis otimais, fazemos uma nova análise dos
resíduos com ênfase na detecção de possíveis outliers.
10.3.4. Correção do VIF e do CN
Depois das etapas 7.2.1 a 7.2.4, o modelo otimal pode ainda apresentar problemas de
multicolinearidade. Para resolvê-lo, temos a possibilidade de remover determinadas amostras
problemáticas ou, posteriormente, a possibilidade de retirar variáveis problemáticas.
Somente depois dessas duas possibilidades esgotadas que usaremos a regressão ridge. Num
primeiro momento, tentamos detectar e retirar amostras problemáticas.
A forma de retirar as amostras problemáticas depende do tipo de regressão utilizada
a. No caso da regressão geográfica, o VIF e o CN são calculados localmente.
a. Assim, se existirem amostras com VIF acima do limite superior, removemos
automaticamente aquelas amostras. Se depois dessa remoção de amostras, o
problema de multicolinearidade persistir, removemos então as variáveis
problemáticas. Finalmente, se depois de esgotadas a remoção de amostras e a
remoção de variáveis, o problema de multicolinearidade persistir, usamos
então a regressão ridge.
b. Se todas as amostras tiverem o VIF abaixo do limite superior, mas o CN estiver
acima do limite superior, usamos diretamente a regressão ridge
b. No caso da regressão múltipla, não sabemos quais são as amostras problemáticas. No
entanto, vimos que um sistema linear apresenta problema quando, entre outros, há
várias equações idênticas fornecendo resultados diferentes. Isso acontece
principalmente quando há vários apartamentos num mesmo prédio, com
características parecidas.
a. Se existirem amostras com VIF acima do limite superior, impomos que a
diferença de área construída entre apartamentos de um mesmo prédio seja
maior da estabelecida inicialmente. Caso o problema da multicolinearidade
persista, removemos então as variáveis com VIF alto. Se depois de esgotadas
essas duas tentativas o problema de multicolinearidade persistir, usamos a
regressão ridge.
b. Se todas as amostras tiverem o VIF abaixo do limite superior, mas o CN estiver
acima do limite superior, usamos diretamente a regressão ridge.
Vimos pelas etapas descritas acima que a regressão ridge é sempre usada como último
recurso.
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10.4. Módulo de geração de relatórios e de insumos para outros programas
10.4.1. Relatórios
O relatório apresentado deve evidenciar que os resultados são coerentes, justificados e deixar
uma margem de segurança quanto à confiabilidade. No caso em que a avaliação for realizada
para embasar uma réplica, todos os itens da legislação vigente precisam ser atendidos. Por
coerentes, entendemos que os coeficientes de cada variável devem ir no sentido do que o
bom senso indica. Por exemplo, se o coeficiente da área construída ou o coeficiente das vagas
de garagem forem negativos, há um forte indício que o modelo não está correto. Por
justificados, entendemos que os parâmetros de desempenho consagrados pela literatura
devem ser verificados. Os principais são a matriz de correlação, o teste de auto correlação, o
teste de homoscedasticidade, o teste de normalidade, o teste do VIF (já discutido pelo IBAPE),
o CN e outros. Por fim, todos os resultados produzidos por inferência possuem sempre uma
margem de erro. Na nossa avaliação, consideramos o intervalo de confiança com o patamar
de 80%.
O relatório básico produzido para cada avaliação subdivide-se em 3 partes:
a. O relatório das fases de execução do programa: fica detalhado nessa parte o número
de amostras, as variáveis selecionadas, se teve problemas relacionados à
multicolinearidade, se determinadas amostras foram removidas. Vejamos um
exemplo da primeira parte do relatório:
“O número inicial de amostras é superior a 80 e é igual a 203
Depois da otimização dos modelos, segundo o coeficiente Cp de Mallows,
O melhor modelo para a regressão múltipla, observando os limites do VIF e do CN, é
dado por:
Valor_venal_log~Area_construida_log+Vagas_estacionamento_log+Utilidades_log+P
roximidades_todas+Quantis_renda_responsavel_log+Quantis_quantidade_apartame
ntos+IQVU
O número K otimal de variáveis para a regressão múltipla é 7
O número de amostras é suficiente para rodarmos a regressão geográfica e a regressão
múltipla
Foram retirados outliers devido à distância de Cook; os índices são:
004026 010 0920
003030 004 1070
006045 023A0215
004027 001A0868
106028E020 0064
130063 001 0084
141070 016 0178
102007H001X0124
108001L 016 0073
Foi detectado problema de multicolinearidade
O VIF máximo está dentro dos limites, e é igual a 2.61964290202786
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O CN antes da correção da multicolinearidade pela regressão ridge é igual a
1932.04459432454 . Aplicada no entanto a regressão ridge”
b. O relatório com os parâmetros de desempenho: nesta parte, colocamos os relatórios
fornecidos pelas funções de regressão do R. No caso da regressão múltipla, o relatório
é fornecido através da função summary(lm()); no caso da regressão geográfica, usamos
a função gwr.basic(). Vejamos agora um exemplo da segunda parte do relatório,
contendo as estatísticas de desempenho:
Call:
lm(formula = modelo_principal_regressao, data = daat_regressao)
Residuals:
Median
3Q Max
Min
1Q
-0.30533 -0.11591 -0.01655 0.09754 0.38641
Coefficients:
Estimate
Std. Error
(Intercept) 8.393469
0.309825
Area_construida_log
0.591311
0.045820
Idade_na_data_transacao
-0.003069 0.001470
Vagas_estacionamento
0.070725
0.033406
Quantis_renda_responsavel
0.114159
0.017125
Utilidades 0.026919
0.012835
Proximidades_todas
0.027264
0.008408
IQVU
1.091606
0.354993

t value
27.091
12.905
-2.088
2.117
6.666
2.097
3.243
3.075

Pr(>|t|)
2,00E-16
2,00E-16
0.03828
0.03571
3.56e-10
0.03746
0.00143
0.00246

***
***
*
*
***
*
**
**

Figura 49. Métricas de desempenho para as variáveis utilizadas.

--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.1445 on 169 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7442, Adjusted R-squared: 0.7336
F-statistic: 70.23 on 7 and 169 DF, p-value: < 2.2e-16
COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DE PEARSON
IQVU
Valor_venal_log
Idade_na_data_transacao
Area_construida_log
Utilidades
IQVU
1.00000000 0.18264420 0.30015833 -0.07897978 0.09982554
Valor_venal_log
0.18264420 1.00000000 -0.10812469 0.71789647 0.35177612
Idade_na_data_transacao
0.30015833 -0.10812469 1.00000000 0.02688906 -0.23394509
Area_construida_log
-0.07897978 0.71789647 0.02688906 1.00000000 0.15257602
Utilidades 0.09982554 0.35177612 -0.23394509 0.15257602 1.00000000
Vagas_estacionamento
-0.36234678 0.33722382 -0.64521426 0.35063450 0.18077788
Proximidades_todas
0.56372218 0.05474273 0.40989459 -0.20458426 0.06964394
Quantis_renda_responsavel
0.19230996 0.60900987 -0.05674711 0.33661776 0.30333428

Vagas_estacionamento
Proximidades_todas
Quantis_renda_responsavel
-0.3623468 0.56372218 0.19230996
0.3372238 0.05474273 0.60900987
-0.6452143 0.40989459 -0.05674711
0.3506345 -0.20458426 0.33661776
0.1807779 0.06964394 0.30333428
1.0000000 -0.55900241 0.17174209
-0.5590024 1.00000000 0.11781601
0.1717421 0.11781601 1.00000000

Figura 50. Coeficientes de Correlação de Pearson.
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TESTES DE JARQUE BERA (NORMALIDADE), DE DURBIN-WATSON (AUTO-CORRELAÇÃO)
E DE BREUSCH-PAGAN (HOMOSCEDASTICIDADE)"
Jarque Bera Test
data: residuos_regressao
X-squared = 5.5101, df = 2, p-value = 0.06361

studentized Breusch-Pagan test
data: modelo_principal_regressao
BP = 10.452, df = 7, p-value = 0.1644

Durbin-Watson test
data: modelo_principal_regressao
DW = 1.9478, p-value = 0.3636
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
[1] ""
[1] "FATOR DE INFLAÇÃO DA VARIÂNCIA POR VARIÁVEL E NÚMERO DE CONDIÇÃO"
[1] "VIF"
Area_construida_log
Idade_na_data_transacao
Vagas_estacionamento
Quantis_renda_responsavel
Utilidades IQVU
1.467083
2.092952
2.619643
1.321282
1.212253
1.534976
Figura 51. VIF para as variáveis utilizadas.

[1] "NÚMERO DE CONDIÇÃO"
[1] 1932.045
Reconhecemos acima os P-valores de cada coeficientes, bem como o 𝑅 2 e o F.
Identificamos também a matriz de correlação entre as variáveis, assim como os
cálculos do VIF e do CN.
c. O resultado final com as margens de erro.
DETERMINAÇÃO DO VALOR E INTERVALOS DE CONFIANÇA COM NÍVEL DE 80% (SEM
RIDGE)"
[1] "VALOR CALCULADO: 254254"
[1] "VALOR LIMITE SUPERIOR: 306865"
[1] "VALOR LIMITE INFERIOR: 210663"
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10.4.2. Geração de insumos para outros programas
Uma vez gerados os resultados e os relatórios das simulações, é possível utilizar os arquivos
gerados em outros programas, ou utilizar os resultados gerados como mero indicadores para
avaliações posteriores mais refinadas. Vejamos abaixo uma relação dos arquivos gerados para
cada tipo de regressão:
Tabela 4. Comparação Regressão Múltipla vs. Regressão Geográfica.
Regressão múltipla
Arquivo
com
todas
as
amostras
efetivamente usadas na avaliação, depois da
remoção de eventuais outliers. São listadas
as variáveis otimais e o conjunto completo
de variáveis. Todas as amostras são
georeferenciadas.
Arquivo com a descrição das fases de
execução do programa, dos parâmetros
estatísticos de desempenho e com valor
estimado.
Na regressão múltipla, os VIF são calculados
por variável e, para o conjunto todo das
amostras.
O CN é calculado para o conjunto todo das
amostras
Não se aplica

Regressão geográfica
Arquivo
com
todas
as
amostras
efetivamente usadas na avaliação, depois da
remoção de eventuais outliers. São listadas
as variáveis otimais e o conjunto completo
de variáveis. Todas as amostras são
georeferenciadas.
Arquivo com a descrição das fases de
execução do programa, dos parâmetros
estatísticos de desempenho e com valor
estimado.
Na regressão geográfica, os VIF são
calculados por variável e em cada amostra.
Por isso, neste relatório, consideramos o
máximo de todos os VIF, por variável.
O CN é calculado por amostra. Assim,
consideramos o máximo de todos os CN.
Arquivo contendo as médias locais, os
desvios padrões locais e os coeficientes de
correlação locais (Pearson e Spearman)

10.5. Resumo dos fluxos para a metodologia de avaliação específica e para a
metodologia de avaliação em massa
Leitura do arquivo: além da leitura dos dados, eliminamos todas as
inconsistências, tais:
a. Dados com campos não preenchidos
b. Área muito grande ou muito pequena
c. Valor unitário muito grande ou muito pequeno

Divisão da cidade em polígonos de Voronoi: com isso, a cidade fica
divida em polígonos, cada um deles podendo ser do tipo: praça, parque,
aeroporto, estádio, faculdade, clube, shopping, hospital, vila e lagoa

Seleção das amostras em relação à data
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Avaliação específica: todas as
Avaliação em massa: todas as
amostras posteriores à data do
amostras posteriores à data
imóvel avaliado serão removidas
estipulada para a geração da
planta serão removidas

Acréscimo das dicotômicas relacionadas à divisão temporal: por
exemplo, se usamos amostras relativas aos 5 anos anteriores, incluindo o
ano corrente, teremos 4 dicotômicas

Seleção das amostras em relação à distância
Avaliação específica: geração de
variograma com a finalidade de
determinar a distância até qual
serão buscadas as amostras. A
forma do filtro é um círculo,
centrado no imóvel a ser avaliado.
Antes de gerarmos o variograma,
selecionamos
as
melhore
variáveis usando o critério Cp de
Mallows.
São
igualmente
retirados os outliers.

Avaliação em massa: geração de variograma
para determinar a distância até qual serão
buscadas as amostras. A forma do filtro pode
ser um círculo centrado no baricentro do
bairro, ou o próprio bairro acrescido de uma
faixa correspondente ao raio retornado pelo
variograma. A execução do variograma é
precedida pela seleção das melhores variáveis
usando o Cp de Mallows, e pela retirada dos
outliers.

Acréscimo das dicotômicas relacionadas aos bairros vizinhos e remoção
dos bairros menos semelhantes: os imóveis constantes da amostra
podem pertencer a vários bairros. Assim, cada imóvel será descrito pelo
bairro ao qual ele pertence. A comparação entre dois bairros para fins de
cálculo de semelhança é realizada através da estatística de KolmogorovSmirnov sobre os histogramas das características dos bairros

Acréscimo das dicotômicas relacionadas lugares relevantes: cada imóvel
será descrito pelo tipo do polígono ao qual ele pertence.

Agrupamento dos imóveis de acordo com determinada variáveis: com
isso, transformamos as amostras numa tabela ordenada de acordo
determinadas variáveis. Podemos conceituar isso como uma
compactação dos dados
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Clustering
Avaliação específica: dividimos a Avaliação em massa:
amostra em grupos e selecionamos o
a. dividimos a amostra em grupos. Assim, cada bairro
grupo ao qual o imóvel a ser avaliado
poderá ser descrito por uma ou mais equações.
pertence. Os métodos possíveis de
Dentro de cada grupo, poderá ter imóveis do próprio
agrupamento são: mapas autobairro e imóveis de bairros vizinhos
organizadores, DBSCAN, OPTICS, SNN
b. Execução de um algoritmo de aprendizagem
supervisionada em cima dos grupos criados

Avaliação
Avaliação específica: aplicação Avaliação em massa:
da regressão ou de outro
a. aplicação da regressão ou de outro método de
algoritmo de aprendizagem
aprendizagem (florestas randômicas) acima de cada
(florestas randômicas) acima
cluster relacionado ao bairro
dos imóveis semelhantes.
b. na avaliação de determinado imóvel, executamos
uma função que determina a qual cluster ele
pertence. Essa função tem por base o algoritmo de
aprendizagem supervisionado da fase anterior
c. Uma vez a classe determinada, realizar o cálculo

10.6. Perspectivas e melhorias na metodologia
10.6.1. Para o tipo construtivo “apartamento”
Sugerimos nessa seção melhorias futuras na metodologia. As melhorias sugeridas devem
primeiramente levar em consideração o que de fato é valorizado pelo mercado, e em qual
parte da cidade. Vimos acima que é possível criarmos uma variedade de equações, cada uma
descrevendo possibilidades diferentes de modelos. Daí, baseando-se em critérios préestabelecidos, é possível determinar qual equação se adequaria melhor a tal tipo de região.
As melhorias sugeridas também abordam a questão da modelagem das variáveis em si, e da
integração
Dentre os modelos e as variáveis atualmente utilizadas nas simulações, destacamos alguns
temas que merecem aprofundamentos:
a. A distinção, no cadastro imobiliário, do tipo de apartamento em termos de
enquadramento nos tipos “cobertura”, “apartamento com área privativa” ou
“apartamento comum”. No momento, implementamos uma heurística que determina,
com base na área privativa coberta e na área privativa descoberta, se o apartamento
é diferenciado, ou não.
b. A confiabilidade do conhecimento da área privativa coberta e da área privativa
descoberta. Vimos que nas três fontes utilizadas (Caixa Econômica, Casa Mineira e
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c.

d.

e.
f.

g.

h.
i.

Netimóveis), há muitos erros quanto aos valores informados e quanto ao próprio
conceito de área privativa. Por exemplo, quando determinado anúncio se refere a um
apartamento de 200 m2 com uma área privativa descoberta de 60 m2, muitas vezes,
não sabemos se os 60 m2 estão incluídos nos 200 m2, ou não.
A modelagem do impacto da área privativa descoberta sobre o valor venal. Segundo a
metodologia adotada até agora pela PBH, o valor do metro quadrado da área privativa
coberta equivale a aproximadamente 30% do valor do metro quadrado da área
privativa coberta. Na metodologia implementada até agora, modelamos a área
privativa descoberta de duas maneiras:
a. Podemos considerar o conceito de área equivalente: neste caso, a área
privativa considerada na regressão é igual à área privativa coberta acrescida de
um percentual da área privativa descoberta;
b. Consideramos na equação de regressão a área privativa total, junto com uma
dicotômica que indica se o apartamento é uma cobertura, ou uma área.
Quando tivermos dados confiáveis acerca da área privativa coberta, da área privativa
descoberta e do tipo de apartamento, sugerimos que sejam testadas as seguintes
modelagens em relação à área e ao tipo de apartamento:
a. Usar o conceito de área construída equivalente
b. Considerar a área privativa total, junto com uma dicotômica que indica se o
apartamento é cobertura ou área;
c. Considerar a área privativa total, usando agora duas dicotômicas: uma que
indica se o apartamento é cobertura, outra que indica se o apartamento é área
A atualização das idades informadas pelo banco da Caixa Econômica;
Na modelagem atual, usamos ferramentas de geoestatística e ferramentas de
clustering de forma separada. Com isso, a seleção das amostras em relação à distância
é realizada através de variograma, e a seleção das amostras em relação à semelhança
é realizada através de ferramentas de clustering. Não exploramos ainda o potencial de
ferramentas mais avançadas, tais os indicadores espaciais de Moran local.
Tendo em vista que não conhecemos com precisão as coordenadas dos anúncios, não
exploramos o potencial de ferramentas como as regressões espaciais e a regressão
geográfica.
O conhecimento do número de unidades por prédio.
A forma como o variograma está sendo utilizado para a seleção das amostras.

11.Resultados de avaliações realizadas através da inferência para o tipo
construtivo apartamento
11.1. Avaliações realizadas usando dados da PBH
Propomos nessa parte uma série de avaliações, realizadas com fontes distintas. Em
12/07/2018, tínhamos à disposição as seguintes fontes:
a. Os dados do BI de 2014;
b. Os dados do BI de 2015;
c. Os dados do BI de 2016;
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d.
e.
f.
g.

Os dados do BI de 01 de janeiro de 2017 ao 07 de dezembro de 2017;
Os dados do BI do dia 11 de dezembro de 2017 ao dia 23 de março de 2018;
Dados provenientes de pesquisas realizadas pela PBH
Anúncios coletados nos sites da Netimóveis e da Casa Mineira, no período de
fevereiro-março de 2018;
h. Dados da Caixa Econômica Federal.

Nos testes a seguir, usaremos os dados do BI de 2014 a dezembro de 2017 para avaliar as
transações realizadas entre dezembro de 2017 e março de 2018. Lembramo-nos que uma das
condições sugeridas para que uma amostra do BI seja validada é que a diferença entre o valor
calculado e o valor declarado pela PBH seja inferior a 20%. Outra condição sugerida é que o
valor declarado seja superior a 85% do valor calculado segundo a metodologia da PBH. Da
mesma forma, o erro usado como critério de desempenho é a diferença entre o valor
declarado e o valor avaliado pela inferência (sabendo que a diferença entre o valor declarado
e o valor calculado segundo a metodologia antiga é de até 20%). O que não foi realizado é a
validação dos resultados das avaliações, comparando-os com fontes independentes. Na nossa
metodologia, como na metodologia de outras cidades, foi feita a hipótese de que se o valor
declarado fica perto do valor calculado pela prefeitura, então este valor serve como
referência. Este ponto merece aprofundamentos. Efetivamente, o fato do valor declarado
estar perto do valor calculado pela PBH não significa necessariamente que os dois valores
estejam realmente pertos do valor venal. Além disso, o fato de aplicarmos essa restrição reduz
a quantidade de amostras.
Usando o critério dos 85%, obtemos a seguinte número de amostras efetivamente lidos pelo
programa, não contabilizando as duplicidades:
Tabela 5. Fontes de dados.
Fonte
Dados do BI de 2014
Dados do BI de 2015
Dados do BI de 2016
Dados do BI de 01/jan/2017 ao 07/dez/2017
Anúncios da Netimóveis e da Casa Mineira
Caixa Econômica Federal

Número de amostras
5.960
6.593
7.189
1.952
1.663
8.411

Alertamos que nem sempre será possível realizar uma avaliação pela regressão geográfica ou
pela regressão múltipla. Para evitarmos a multicolinearidade, impomos que uma avaliação
pela regressão múltipla é possível apenas se tivemos mais de determinado número de
amostras. Para a regressão geográfica, este número é maior.
Adicionalmente, em certas avaliações, acrescentamos também os quantis de renda como
critério de seleção das amostras (além da área, classificação AP, idade e padrão).
Primeiramente, a seleção das amostras será realizada segundo filtros baseados em condições.
Num segundo momento, a seleção das amostras será realizada através de técnicas de
agrupamento automatizado. Entre elas, está a teoria dos mapas auto-organizadores.
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Em relação aos dados da Caixa Econômica, alguns comentários importantes merecem ser
feitos: embora a planilha por esta fornecida inclua uma coluna relacionada à área total, não
sabemos se, de fato, a área total mencionada pela Caixa corresponde realmente à área total
do cadastro da PBH. Outro comentário importante é a respeito da finalidade das avaliações
realizadas pela Caixa Econômica. No banco desta, levantamos as seguintes finalidades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Alienação;
Análise;
Aquisição;
Atualização de balanço;
Garantia;
Locação;
Monitoramento;
Outros;
Renegociação de dívida;
Revisionamento.

Nas simulações que fizemos e que usam os dados da Caixa, não diferenciamos os dados com
finalidades diferentes.
Um fato importante a ser notado nos conjuntos de testes realizados apresentados nesta seção
é que a área usada não é a área privativa, mas sim a área total tributada pela PBH. Essa área
é igual a área total da Baixa e Habite-se multiplicada pela fração ideal da unidade. Com isso,
este conceito de área abrange a área privativa, as áreas comuns e a área das vagas de
garagem. Outro fato importante é que o conceito de vagas de garagem usado atualmente no
cadastro da PBH não é idêntico ao conceito usado pelo mercado. Enquanto que o mercado
está interessado no número efetivo de vagas de cada apartamento, o cadastro da PBH se
limita apenas a mostrar o número médio de vagas por apartamento. Por fim, outro fato
importante a ser notado é que, quando usamos simultaneamente dados do cadastro e dados
da Caixa, o conceito de área total construída segundo a Caixa não é o mesmo que o conceito
de área tributável segundo a PBH.
11.1.1. Seleção das amostras feita segundo filtros baseados em condições,
usando o BI e os anúncios, sem o uso das praças
Nessa seção, a seleção das amostras será realizada através de filtros baseados em condições,
como foi explicitado na seção 7.1. Resumindo de forma breve, a primeira fase da seleção é
realizada através do raio de busca. Assim, podemos estipular que serão selecionados nessa
fase todos os apartamentos que estiverem num raio de 2 km em relação ao imóvel avaliado.
A segunda fase consiste na seleção de todos os apartamentos que foram transacionados ou
anunciados anteriormente ao apartamento a ser avaliado. A terceira fase consiste na seleção,
para cada prédio, de apartamentos com áreas mais diferentes possível. Isto pelo motivo que
se não fosse feito, teríamos num mesmo sistema linear imóveis parecidos que retornariam
valores diferentes, como foi visto nas seções 2.5.3. e 3.3.3. É nessa fase que usamos a função
restringe_por_predio(). A quarta fase consiste simplesmente na seleção de imóveis parecidos,
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conforme a seleção 7.1. O tempo, nessa seção, é modelado através uma variável quantitativa,
que é igual a quantidade de meses da transação ou do anúncio, com decimais.
Por fim, quando dizemos que não há restrição do número de amostras, isso significa que o
número de amostras não foi reduzido depois da seleção realizada pelos filtros. Tal restrição é
realizada através da função seleciona_imoveis_knn_2().
11.1.1.1. Avaliação das 50 primeiras transações do BI usando o BI
Neste primeiro teste, avaliamos as 50 primeiras transações (validadas de acordo com o critério
dos 85%) do mês de dezembro 2017 ao mês de março de 2018, usando apenas os dados do
BI. O raio de busca é de 2000 m. O número mínimo de variáveis imposto é de 7 variáveis. O
valor venal total foi usado como variável dependente. Os bairros representados nessas
primeiras transações são: Anchieta (4 imóveis), Barro Preto (1 imóvel), Boa Viagem (2
imóveis), Centro (6 imóveis), Coração de Jesus (2 imóveis), Cruzeiro (1imóvel), Luxemburgo (3
imóveis), Santa Efigênia (3 imóveis), Santo Agostinho (5 imóveis), Santo Antônio (3 imóveis),
São Pedro (imóvel), Savassi (5 imóveis), Serra (7 imóveis) e Sion (5 imóveis).
a. Com o raio de 2000m, 1 dicotômica anual, valor total, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 45 apartamentos avaliados, 30 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 15,30%. O erro máximo é 57,82%.
b. Com o raio de 1500m, 1 dicotômica anual, valor total, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 41 apartamentos avaliados, 28 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 13,97%. O erro máximo é 53,46%.

11.1.1.2. Avaliação de apartamentos do Santo Agostinho usando o BI e os
anúncios
Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro de Santo
Agostinho, e com o as ferramentas da regressão múltipla e da regressão geográfica. O número
mínimo de variáveis imposto é de 7 variáveis. Usamos uma dicotômica para diferenciar os
dados provenientes do BI daqueles provenientes dos anúncios. Os dados das pesquisas não
foram utilizados.
a. Usando o raio de busca de 2500 m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 15 imóveis avaliados, 10 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,72%; o erro máximo é de 45,21%.
b. Usando o raio de busca de 1000 m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de
amostras
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Em relação à regressão múltipla, dos 12 imóveis avaliados, 8 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,24%; o erro máximo é de 34,62%.
Usando o raio de busca de 1500 m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
11.1.1.3. Em relação à regressão múltipla, dos 13 imóveis avaliados, 8
tiveram um erro inferior a 15%. O erro absoluto médio é de 14,03%;
o erro máximo é de 35,30%.
(...)

11.1.1.4. Avaliação de apartamentos Funcionários usando o BI e os anúncios
Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro Funcionários, e
com o as ferramentas da regressão múltipla e da regressão geográfica. O número mínimo de
variáveis imposto é de 7 variáveis. Usamos uma dicotômica para diferenciar os dados
provenientes do BI daqueles provenientes dos anúncios. Os dados das pesquisas não foram
utilizados. Os quantis de renda foram usados para a seleção.
a. Usando o raio de busca de 2500m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, das 9 avaliações realizadas, 5 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 12,37%; o erro máximo é de 22%.
b. Usando o raio de busca de 2500m, 2 dicotômicas anuais, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, das 9 avaliações realizadas, 5 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 12,83%; o erro máximo é de 23,32%.
11.1.1.5. Avaliação de apartamentos do São Pedro usando o BI e os anúncios
Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro São Pedro, e com
o a ferramenta da regressão múltipla. O número mínimo de variáveis imposto é de 7 variáveis.
Usamos uma dicotômica para diferenciar os dados provenientes do BI daqueles provenientes
dos anúncios. Os dados das pesquisas não foram utilizados.
a. Usando o raio de 2500m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 8 apartamentos de edifícios diferentes avaliados, 6
tiveram um erro inferior a 15%. O erro absoluto médio é de 11,85%; o erro máximo é de
24,81%.
11.1.1.6. Avaliação de apartamentos do bairro de Lourdes usando o BI e os
anúncios
Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro de Lourdes, e
com o as ferramentas da regressão múltipla e da regressão geográfica. O número mínimo de
variáveis imposto é de 7 variáveis. Usamos uma dicotômica para diferenciar os dados
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provenientes do BI daqueles provenientes dos anúncios. Os dados das pesquisas não foram
utilizados. Usamos os quantis de renda para a seleção das amostras.
a. Usando o raio de 2500m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 37 apartamentos avaliados, 23 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro médio absoluto é igual a 11,72% e o erro máximo é de 34,57%.
11.1.1.7. Avaliação de apartamentos do Bairro do Belvedere usando o BI e os
anúncios
Usando o raio de 2500m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro de Belvedere, e
com o as ferramentas da regressão múltipla e da regressão geográfica. O raio de busca é de
2500 m. O número mínimo de variáveis imposto é de 6 variáveis (e não 7). Usamos uma
dicotômica para diferenciar os dados provenientes do BI daqueles provenientes dos anúncios.
Os dados das pesquisas não foram utilizados. Não usamos os quantis de renda para a seleção
das amostras.
Em relação à regressão múltipla, dos 6 imóveis avaliados, 5 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 12,69% e o erro máximo é de 23,92%.
11.1.1.8. Avaliação de apartamentos no Bairro Anchieta usando o BI e os
anúncios
Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro de Lourdes e com
o as ferramentas da regressão múltipla e da regressão geográfica. O número mínimo de
variáveis imposto é de 7 variáveis. Usamos uma dicotômica para diferenciar os dados
provenientes do BI daqueles provenientes dos anúncios. Os dados das pesquisas não foram
utilizados. Usamos os quantis de renda para a seleção das amostras.
a. Usando o raio de 1500m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 30 apartamentos avaliados, 18 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 15,19%. O erro máximo é de 84,93%; o segundo maior erro
é de 38,79%.
11.1.1.9. Avaliação de apartamentos no Bairro Centro, usando o BI e os
anúncios
a. Com o raio de busca de 1500 m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de
amostras
Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro de Lourdes e com
o as ferramentas da regressão múltipla e da regressão geográfica. O número mínimo de
variáveis imposto é de 7 variáveis. Foram usados os quantis de renda na seleção das amostras.
Em relação à regressão múltipla, dos 12 apartamentos avaliados, 6 tiveram um erro inferior a
15%. O erro máximo é de 37,98%, e o erro absoluto médio é de aproximadamente 18,33%.
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b. Com o raio de busca de 2500 m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 16 apartamentos avaliados, 6 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 21,39% e o erro máximo é de 42,48%.
11.1.1.10.

Avaliação de apartamentos no Bairro do Buritis

Usamos nessa avaliação apenas os dados do BI e dos anúncios, para o bairro do Buritis e com
o a ferramentas da regressão múltipla. O número mínimo de variáveis imposto é de 6 variáveis
(e não 7 variáveis). Usamos uma dicotômica para diferenciar os dados provenientes do BI
daqueles provenientes dos anúncios. Os dados das pesquisas não foram utilizados.
a. Usando o raio de 2000m, 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras,
com a regra de Sturges
Dos 63 imóveis avaliados, 38 tiveram um erro inferior a 15%. O erro absoluto médio é de
14,31%. O erro máximo é de 60,74%.
11.1.2. Seleção das amostras feita com base em clustering, usando os dados
do BI e anúncios, sem o uso das praças como variável proxy
Nessa seção, a seleção das amostras será realizada através dos mapas auto-organizadores,
seguida de uma classificação baseada na análise hierárquica. A primeira fase da seleção é
realizada através do raio de busca, como é o caso da seleção feita com base em filtros
predeterminados. Assim, podemos estipular que serão selecionados nessa fase todos os
apartamentos que estiverem num raio de 2 km em relação ao apartamento avaliado. A
segunda fase consiste na seleção de todos os apartamentos que foram transacionados ou
anunciados anteriormente ao apartamento a ser avaliado; é o que fazemos também quando
selecionamos as amostras com base em filtros predeterminados. É nessa segunda fase que
são geradas as variáveis relacionadas à modelagem do tempo. A terceira fase consiste na
eliminação de redundâncias que tem potencial para aumentar o risco de multicolinearidade.
Assim, ao invés de considerarmos todos os apartamentos selecionados até a segunda fase,
procuramos agrupar imóveis semelhantes através da mediana ou da moda. A mediana ou a
moda são calculadas por faixa de área construída, e por período. Vimos que o período pode
ser modelado por variáveis quantitativas (períodos menores) ou por variáveis dicotômicas
(períodos maiores). Assim, quando assinalamos que determinada avaliação foi feita usando a
mediana/moda calculada por trimestre, isto significa que a mediana/moda foi calculada por
trimestre e por faixa de área construída. Finalmente, a quarta e última fase consiste na
partição automatizada da amostra obtida até a quarta fase, e na seleção dos imóveis que
pertencerem à mesma classe que o imóvel avaliado. O número de classes em qual será
dividida a amostra pode ser estipulado arbitrariamente, ou pode ser determinado mediante
um critério ligado à inércia das classes. As variáveis usadas para a partição da amostra são:
a.
A área construída, ou uma função da área;
b.
A idade do imóvel, ou uma função da idade. Nas avaliações a seguir, adotamos
as faixas de idade constantes do banco da Caixa Econômica;
c.
A classificação AP;
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d.
A variável Utilidades, que reflete os equipamentos do prédio. Os equipamentos
usados nas nossas avaliações são aqueles constantes do cadastro imobiliário;
e.
Os quantis de renda.
Alguns comentários merecem serem feitos. Primeiro, o número de classes escolhido é
determinado em função de um critério de minimização de inércia. Este critério é calculado
para cada conjunto de amostras.
Segundo, tendo em vista que o número de amostras obtido através dos mapas autoorganizadores (classificação não supervisionada) é bem superior ao número obtido através
dos filtros descritos da seção 8.1., muito mais imóveis poderão ser avaliados usando os mapas
auto-organizadores.
Terceiro, os coeficientes 𝑅 2 e F das regressões obtidas depois da seleção por agrupamento
são bem superiores aos obtidos através dos filtros determinísticos.
Quarto, o algoritmo dos mapas auto-organizadores, que faz parte dos algoritmos de
aprendizado não supervisionado, necessita de várias etapas de inicialização de representantes
de classes diferentes. Nessas etapas, há o emprego de números gerados aleatoriamente. Isso
significa que a cada rodada do algoritmo, as classes retornadas podem ser diferentes umas
das outras. Isto significa que, a cada simulação nova, valores diferentes podem ser obtidos,
dependendo do algoritmo utilizado.
Por fim, quando dizemos que não há restrição do número de amostras, isso significa que o
número de amostras, depois da fase de “clustering”, não foi reduzido. Tal restrição é realizada
através da função seleciona_imoveis_knn_2().
11.1.2.1. Avaliação das 50 primeiras transações, usando o BI e os anúncios
Neste primeiro teste, avaliamos as 50 primeiras transações (validadas de acordo com o critério
dos 85%) do mês de dezembro 2017 ao mês de março de 2018, usando apenas os dados do
BI. O raio de busca é de 2000 m. O número mínimo de variáveis imposto é de 7 variáveis.
Neste primeiro teste, avaliamos as 50 primeiras transações (validadas de acordo com o critério
dos 85%) do mês de dezembro 2017 ao mês de março de 2018, usando apenas os dados do
BI. O raio de busca é de 2000 m. O número mínimo de variáveis imposto é de 7 variáveis. O
valor venal total foi usado como variável dependente. Os bairros representados nessas
primeiras transações são: Anchieta (4 imóveis), Barro Preto (1 imóvel), Boa Viagem (2
imóveis), Centro (6 imóveis), Coração de Jesus (2 imóveis), Cruzeiro (1imóvel), Luxemburgo (3
imóveis), Santa Efigênia (3 imóveis), Santo Agostinho (5 imóveis), Santo Antônio (3 imóveis),
São Pedro (imóvel), Savassi (5 imóveis), Serra (7 imóveis) e Sion (5 imóveis).
a. Com o raio de 2000m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 50 apartamentos, 32 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 14,22%. O erro máximo é de 86,94%.
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b. Com o raio de 1500m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 50 apartamentos avaliados, 32 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 15,41%. O erro máximo é de 67,25%.
11.1.2.2. Avaliação de apartamentos do bairro de Lourdes usando o BI e os
anúncios
a. Com o raio de 2500m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Lourdes, e o raio de busca de 2500m,
como na seção 8.1.17. Usamos uma dicotômica anual. As medianas por prédio foram
calculadas dessa forma por ano. O número mínimo de variáveis é igual a 7.
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 22 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,98% e o erro máximo é de 34,71%.
b. Com o raio de 2500m, 2 dicotômicas anuais, mapas auto-organizadores, valor total,
sem restrição do número de amostras
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Lourdes, e o raio de busca de 2500m,
como na seção 8.1.17. Usamos uma dicotômica anual. As medianas por prédio foram
calculadas dessa forma por ano (no total, são 2 anos para os quais há dicotômicas). O número
mínimo de variáveis é igual a 7.
Em relação à regressão múltipla, dos 40 apartamentos avaliados, 23 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 13,37%. O erro máximo é de 35,77%.
c. Com o raio de 1500 m, 1 dicotômica semestral, sem restrição do número de amostras
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Lourdes, e o raio de busca de 1500m,
como na seção 8.1.17. Usamos uma dicotômica semestral. As medianas por prédio foram
calculadas dessa forma por ano. O número mínimo de variáveis é igual a 7.
Em relação à regressão múltipla, dos 40 apartamentos avaliados, 23 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 12,62%. O erro máximo é de 34,38%.
11.1.2.3. Avaliação de apartamentos do bairro Funcionários usando o BI e os
anúncios
a. Raio de 2500m, com dicotômicas para 2 anos anteriores, sem restrição do número de
amostras
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Funcionários, e o raio de busca de 2500m.
O número mínimo de variáveis é igual a 7.
Em relação à regressão múltipla, dos 9 apartamentos avaliados, 5 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 12,95% e o erro máximo é de 28,28%.
b. Raio de 2500m, com 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
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Em relação à regressão múltipla, dos 9 apartamentos avaliados, 6 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 13,85% e o erro máximo é de 29,01%.
c. Raio de 1500m, com 2 dicotômicas anuais, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 9 apartamentos avaliados, 5 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 14,41% e o erro máximo é de 27,85%.
d. Raio de 1500 m, 1 dicotômica semestral, sem restrição do número de amostras, com
a regra de Sturges.
Em relação à regressão múltipla, dos 9 apartamentos avaliados, 6 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 12,56%; o erro máximo é de 28,96%.
11.1.2.4. Avaliação de apartamentos do bairro Santo Agostinho usando o BI
e os anúncios
a. Com o raio de 2500m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras, com a regra de Sturges.
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Santo Agostinho, e o raio de busca de
2500m. O número mínimo de variáveis é igual a 7. As medianas foram calculadas por ano, já
que a divisão do tempo é anual.
Em relação à regressão múltipla, dos 18 apartamentos avaliados, 10 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 14,89%. O erro máximo é de 42,84%.
b. Com o raio de 1500m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras, com a regra de Sturges.
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Santo Agostinho, e o raio de busca de
1500m. O número mínimo de variáveis é igual a 7.
Em relação à regressão múltipla, dos 18 apartamentos avaliados, 11 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 14,41%. O erro máximo é de 44,83%.
c. Com o raio de 1500m, dicotômica para 1 semestre, sem restrição do número de
amostras, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 18 apartamentos avaliados, 10 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 14,11%. O erro máximo é de 32,86%.
d. Com o raio de 2500 m, dicotômica para 1 semestre anterior, sem restrição do número
de amostras, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 18 apartamentos avaliados, 11 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 14,35%. O erro máximo é de 45,18%.
11.1.2.5. Avaliação de apartamentos do bairro Belvedere usando o BI e os
anúncios
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a. com o raio de 2500m, dicotômicas para os 2 anos anteriores, sem restrição do número
de amostras
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Belvedere, e o raio de busca de 2500m.
O número mínimo de variáveis é igual a 7. Usamos duas dicotômica, relacionadas aos 2 anos
anteriores ao corrente.
Em relação à regressão múltipla, dos 12 apartamentos avaliados, 9 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 11,36%. O erro máximo é de 26,21%.
b. Com o raio de 2500, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 11 apartamentos avaliados, 7 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 14,07%. O erro máximo é de 28,71%.
11.1.2.6. Avaliação de apartamentos do bairro Buritis usando os dados do BI
e os anúncios
a. Usando o raio de 2500m, 1 semestre anterior, sem restrição do número de amostras
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro Buritis, e o raio de busca de 2500m. O
número mínimo de variáveis é igual a 7. Usamos 1 dicotômica para o semestre anterior.
Em relação à regressão múltipla, dos 145 apartamentos avaliados, 99 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 12,60%. O erro máximo é de 47,16%.
11.1.2.7. Avaliação de apartamentos do bairro Anchieta usando os dados do
BI e dos anúncios
Raio de 2500 m, dicotômicas para os 2 anos anteriores, sem restrição da quantidade de
amostras, com a regra de Sturges.
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro Anchieta, e o raio de busca de 2500m.
Usamos nessa avaliação uma função que determina o número ideal de classes em função da
inércia. O número mínimo de variáveis é igual a 7. As medianas foram calculadas segundo o
ano. As dicotômicas anuais se referem aos anos de 2015 e 2016, já que os imóveis a serem
avaliados foram transacionados em 2018 e que foi adotado o deslocamento temporal
automático.
Em relação à regressão múltipla, dos 30 apartamentos avaliados, 17 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 15,62%. O erro máximo é de 57,55%.
a. Raio de 2500 m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição da quantidade de
amostras
Usamos agora apenas uma dicotômica anual.
Em relação à regressão múltipla, dos 30 apartamentos avaliados, 19 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 15,20%. O erro máximo é de 67,74%.
11.1.2.8. Avaliação de apartamentos do bairro Centro
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a. Com o raio de 2500 m, 1 dicotômica anual
Usamos, como divisão do tempo, 1 dicotômica relacionada ao ano anterior ao corrente. O raio
é de 2500 m.
Em relação à regressão geográfica, dos 29 apartamentos avaliados, 15 tiveram um erro
inferior a 15%. O erro absoluto médio é de 19,18 %. O erro máximo é de 76,31 %. Para 27
apartamentos, o erro é inferior a 34,02%.
b. Com o raio de 1500 m, 1 dicotômica anual
Em relação à regressão múltipla, dos 29 apartamentos avaliados, 15 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 18,58%. O erro máximo é de 73,97%. Para 27
apartamentos, o erro é inferior a 35,49%.
11.1.3. Seleção das amostras feita com base em clustering, usando os dados
do BI e da Caixa Econômica, sem o uso das praças
Nesta seção, propomo-nos de utilizar os dados da Caixa Econômica como auxílio às avalições.
Agora, ao invés de usarmos os dados dos anúncios ao lado dos dados do BI, usamos agora os
dados da Caixa Econômica. Mais precisamente, os dados do BI de 2014 a dezembro de 2017,
juntamente com os dados da Caixa Econômica de 2011 a maio de 2018, serão utilizados para
avaliar as transações registradas no BI de dezembro de 2017 a março de 2018.
O método de agrupamento para agrupamento de amostras semelhantes são os mapas autoorganizadores.
11.1.3.1. Avaliação das 50 primeiras transações, usando o BI e os dados da
Caixa
a. Com o raio de 2000m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras, com diferenciação entre os dados do BI e os dados
da Caixa
Foi utilizado uma dicotômica para diferenciar os dados do BI e da Caixa. Foi evidenciado que
em vários casos, os valores do BI estavam sobre avaliados em relação aos valores da Caixa.
Em relação à regressão múltipla, dos 49 apartamentos avaliados, 28 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 16,19%.
b. Com o raio de 2000m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras, sem diferenciação entre os dados do BI e os dados
da Caixa
Em relação à regressão múltipla, dos 50 apartamentos avaliados, 31 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 16,62%.
c. Com o raio de 1500m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras, sem diferenciação entre os dados do BI e os dados
da Caixa
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Em relação à regressão múltipla, dos 49 apartamentos avaliados, 32 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 15,72%; o erro máximo é de 61,27%.
11.1.3.2. Avaliação de apartamentos do bairro de Lourdes usando o BI e os
dados da Caixa
a. Com o raio de 2500m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras, sem diferenciação entre os dados da Caixa e do BI
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 19 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 15,53%; o erro máximo é de 43,26%.
b. Com o raio de 2500m, 2 dicotômicas anuais, mapas auto-organizadores, valor total,
sem restrição do número de amostras, sem diferenciação entre os dados da Caixa e do
BI
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 21 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 14,47%; o erro máximo é de 36,45%.
c. Com o raio de 2500 m, 2 dicotômicas anuais, sem restrição do número de amostras,
sem restrição do número de amostras, com diferenciação entre os dados da Caixa e
do BI
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 23 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,80%; o erro máximo é de 39,21%.
11.1.3.3. Avaliação de apartamentos do bairro Funcionários usando o BI e os
dados da Caixa
a. Raio de 2500m, com dicotômicas para 2 anos anteriores, sem restrição do número de
amostras, com diferenciação, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 5 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 14,55% e o erro máximo é de 31,94%.
b. Raio de 2500m, com 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras, com
diferenciação, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 5 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 14,56%; o erro máximo é de 30,79%.
c. Raio de 1500m, com 2 dicotômicas anuais, sem restrição do número de amostras, com
a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 4 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 15,55%; o erro máximo é de 29,45%.
d. Raio de 1500 m, 1 dicotômica semestral, sem restrição do número de amostras, com
a regra de Sturges
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Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 5 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 13,63%; o erro máximo é de 34,30%.
11.1.3.4. Avaliação de apartamentos do bairro Santo Agostinho usando o BI
e os dados da Caixa
a. Com o raio de 2500m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras, com diferenciação entre o BI e os dados da Caixa, com a regra de Sturges
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Santo Agostinho, e o raio de busca de
2500m. O número mínimo de variáveis é igual a 7. As medianas foram calculadas por ano, já
que a divisão do tempo é anual.
Em relação à regressão múltipla, dos 18 imóveis avaliados, 11 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 14,19% e o erro máximo é de 37,87%.
b. Com o raio de 1500m, dicotômica para 2 anos anterior, sem restrição do número de
amostras, com a regra de Sturges
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro de Santo Agostinho, e o raio de busca de
1500m. O número mínimo de variáveis é igual a 7.
Em relação à regressão múltipla, dos 18 imóveis avaliados, 10 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 15,41% e o erro máximo é de 36,92%.
c. Com o raio de 1500m, dicotômica para 1 semestre, sem restrição do número de
amostras, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 18 imóveis avaliados, 9 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 16,01% e o erro máximo é de 45,07%.
11.1.3.5. Avaliação de apartamentos do bairro Belvedere usando o BI e os
dados da Caixa
a. Com o raio de 2500, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 12 imóveis avaliados, 6 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 15,07% e o erro máximo é de 32,94%.
11.1.3.6. Avaliação de apartamentos do bairro Buritis usando os dados do BI
e os dados da Caixa
a. Usando o raio de 2500m, 1 semestre anterior, sem restrição do número de amostras
Utilizamos ainda o critério dos 85% para o bairro Buritis, e o raio de busca de 2500m. O
número mínimo de variáveis é igual a 7. Usamos 1 dicotômica para o semestre anterior.
Em relação à regressão múltipla, dos 145 imóveis avaliados, 94 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 12,78% e o erro máximo é de 49%. O segundo maior erro é de
37,31%
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11.1.3.7. Avaliação de apartamentos do bairro Anchieta usando os dados do
BI e os da Caixa
a. Raio de 2500 m, dicotômicas para os 2 anos anteriores, sem restrição da quantidade
de amostras, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 30 imóveis avaliados, 18 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 14,61% e o erro máximo é de 55%. O segundo maior erro é de
34,61%.
b. Raio de 2500 m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição da quantidade de
amostras, aplicação da regra de Sturges
Em relação à regressão geográfica, dos 30 imóveis avaliados, 19 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 14,49% e o erro máximo é de 51,12%. O segundo maior erro
é de 34,71%.
11.1.3.8. Avaliação de apartamentos do bairro Centro
a. Com o raio de 2500 m, 1 dicotômica anual, sem restrição da quantidade de amostras
Usamos, como divisão do tempo, 1 dicotômica relacionada ao ano anterior ao corrente. O raio
é de 2500 m.
Em relação à regressão múltipla, dos 29 apartamentos avaliados, 16 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 19,88% e o erro máximo é de 88,88%. O terceiro maior
erro é de 37,28%.
b. Com o raio de 1500 m, 1 dicotômica anual, sem restrição da quantidade de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 29 apartamentos avaliados, 18 tiveram um erro inferior
a 15%. O erro absoluto médio é de 17,65% e o erro máximo é de 71,45%. O terceiro maior
erro é de 39,13%.
11.1.4. Seleção das amostras feita com base nos mapas auto-organizadores,
usando os dados do BI e da Caixa, incluindo a dicotômica relacionada
à cobertura e a dicotômica relacionada às áreas de risco
Em comparação à seção 8.3, introduzimos agora dicotômicas relacionadas ao tipo construtivo
“cobertura”. Os dados da Caixa e os anúncios mencionam explicitamente as coberturas. No
caso dos dados do BI, implementamos um algoritmo que detecta quais são os apartamentos
que poderiam ser coberturas.
11.1.4.1. Avaliação de apartamentos do bairro de Lourdes usando o BI e os
dados da Caixa
a. Com o raio de 2500m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras, com diferenciação entre os dados da Caixa e do BI
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Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 21 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,39% e o erro máximo é de 36,09%. O segundo maior erro é de
26,94%.
b. Com o raio de 1500m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, sem restrição
do número de amostras, com diferenciação entre os dados da Caixa e os dados do BI
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 26 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 12,85% e o erro máximo é de 61,46%. O segundo maior erro é de
35,56%.
c. Com o raio de 1500m, 1 dicotômica anual, com a restrição do número de amostras
para 150, usando os dados da Caixa e do BI
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 23 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 14,49%.
11.1.4.2. Avaliação de apartamentos do bairro Funcionários usando o BI e os
dados da Caixa
a. Raio de 2500m, com dicotômicas para 2 anos anteriores, sem restrição do número de
amostras, com diferenciação, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 4 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 15,7% e o erro máximo é de 36,35%.
b. Raio de 2500m, com 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 5 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 12,89% e o erro máximo é de 31,87%.
c. Raio de 1500m, com 1 dicotômica anual, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 5 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 13,81% e o erro máximo é de 28,80%.
11.1.4.3. Avaliação de apartamentos do bairro Santo Agostinho usando o BI
e os dados da Caixa
a. Com o raio de 2500m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras, com diferenciação entre o BI e os dados da Caixa, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 18 imóveis avaliados, 10 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 15,81% e o erro máximo é de 45,83%.
b. Com o raio de 1500m, dicotômica para 2 anos anteriores, sem restrição do número de
amostras, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 18 imóveis avaliados, 11 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 14,40% e o erro máximo é de 45,54%.
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c. Com o raio de 1500m, dicotômica para 2 anos anteriores, com restrição do número de
amostras para 150, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 16 imóveis avaliados, 10 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,67% e o erro máximo é de 34,12%.
11.1.4.4. Avaliação de apartamentos do bairro Belvedere usando o BI e os
dados da Caixa
a. Com o raio de 2500, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 8 imóveis avaliados, 3 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 19,64% e o erro máximo é de 49,66%.
b. Com o raio de 2500m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
anúncios, usando os dados do BI e dos anúncios
Em relação à regressão múltipla, dos 12 imóveis avaliados, 8 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,86% e o erro máximo é de 27,53%.
11.1.4.5.
Avaliação de apartamentos do bairro Buritis usando os dados
do BI e os dados da Caixa
a. Usando o raio de 2500m, 1 semestre anterior, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 145 imóveis avaliados, 96 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,34% e o erro máximo é de 67,68%.
b. Usando o raio de 1500m, 1 semestre anterior, sem restrição do número de amostras
Em relação à regressão múltipla, dos 127 imóveis avaliados, 83 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,43% e o erro máximo é de 55,22%.
11.1.5. Seleção das amostras feita com base na análise PCA e na classificação
hierárquica, usando os dados do BI e da Caixa
A seleção das amostras baseada na análise PCA e na classificação baseada na análise
hierárquica segue as mesmas etapas genéricas do que o método de seleção proposto na seção
8.2. A diferença entre os dois métodos está na quarta fase. Ao invés de usarmos os mapas
auto-organizadores, seguidos da análise hierárquica, usamos de fato a análise PCA, seguida da
análise hierárquica. Para tanto, usamos as funções PCA() e HCPC() do pacote FactoMineR. Uma
funcionalidade interessante da função HCPC() é que a mesma retorna o número otimal de
classes.
11.1.5.1. Avaliação de apartamentos no bairro Santo Agostinho
a. Com o raio de 1500 m, 1 dicotômica anual
Em relação à regressão múltipla, dos 18 imóveis avaliados, 10 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 15,31% e o erro máximo é de 35,92%.
11.1.5.2. Avaliação de apartamentos do bairro Buritis
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a. Com o raio de 2000 m, 1 dicotômica anual
Em relação à regressão múltipla, dos 145 imóveis avaliados, 101 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 12,87%. O erro máximo é de 48,30%.
11.1.5.3. Avaliação de apartamentos do bairro Lourdes
a. Com o raio de 2500 m, 1 dicotômica anual
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 22 tiveram um erro inferior a
15%. O erro absoluto médio é de 13,57% e o erro máximo é de 36,60%.
11.1.6. Seleção das amostras feita com base nos mapas auto-organizadores,
usando os dados do BI e da Caixa, acrescentando a dicotômica
relacionada à cobertura no agrupamento
Em relação aos testes anteriores (seção 8.2 a 8.5), acrescentamos a dicotômica relacionada à
cobertura aos critérios de agrupamento. Assim, o algoritmo dos mapas auto-organizadores
realizará a partição da amostra usando as seguintes variáveis:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

A Área construída;
A idade;
A classificação AP;
A variável Utilidades;
Os quantis de renda;
A dicotômica relacionada à cobertura.

11.1.6.1. Avaliação de apartamentos do bairro de Lourdes usando o BI e os
dados da Caixa
a. Com o raio de 2500m, 1 dicotômica anual, mapas auto-organizadores, valor total, sem
restrição do número de amostras, com diferenciação entre os dados da Caixa e do BI
Em relação à regressão múltipla, dos 40 imóveis avaliados, 20 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 14,09% e o erro máximo é de 36,75%.
11.1.6.2.
Avaliação de apartamentos do bairro Funcionários usando o BI
e os dados da Caixa
a. Raio de 2500m, com dicotômicas para 2 anos anteriores, sem restrição do número de
amostras, com diferenciação, com a regra de Sturges
Em relação à regressão múltipla, dos 9 imóveis avaliados, 5 tiveram um erro inferior a 15%. O
erro absoluto médio é de 15,42% e o erro máximo é de 30,83%.
11.1.6.3. Avaliação de apartamentos do bairro Santo Agostinho usando o BI
e os dados da Caixa
a. Com o raio de 2500m, dicotômica para 1 ano anterior, sem restrição do número de
amostras, com diferenciação entre o BI e os dados da Caixa, com a regra de Sturges
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Em relação à regressão múltipla, dos 18 imóveis avaliados, 11 tiveram um erro inferior a 15%.
O erro absoluto médio é de 13,66% e o erro máximo é de 32,01%.
11.2. Considerações sobre os resultados de simulação
Os resultados apresentados na seção anterior foram realizados com base nos dados do BI e
dos anúncios validados. Vimos que, no caso em que usamos juntamente os dados do BI com
os dados de anúncios, a validação é uma etapa necessária. É a mesma que permite que a área
anunciada, que é a área privativa, seja compatibilizada com a área cadastral.
Na seção anterior, não inserimos resultados de simulações trabalhando com a área privativa.
Amostras com área privativa foram utilizadas, até a data de fevereiro de 2019, para resolução
de processos de ITBI. Os resultados dessas avaliações concretas não foram inseridos nesta
versão do relatório.

12.Conclusões e perspectivas
A avaliação de imóveis por inferência, com o que vimos, é um processo que começa da
captação do dado, que transforma os dados em conhecimento do mercado, que determina
valores e que confere um grau de confiabilidade aos valores. Em relação à captação dos dados,
temos à disposição 4 fontes: o BI, os dados da Caixa Econômica, as pesquisas e os anúncios.
Em relação à qualidade e à completude dos dados, relativamente ao tipo construtivo
apartamento, vimos que dados frequentemente usados pelo mercado imobiliário faltam no
nosso cadastro imobiliário, tais:
a. A área privativa (coberta e descoberta)
b. O tipo de apartamento (cobertura ou apartamento do tipo área)
c. A quantidade de unidades por prédio. O que temos, até o mês de fevereiro de
2019, é a quantidade de inscrições por lote;
d. O tipo de via ao qual o imóvel pertence.
Em relação à seleção das amostras para avaliações específicas, um procedimento comumente
utilizado é uma seleção baseada em filtros aplicados sobre determinadas variáveis. É uma
restrição determinística imposta ao conjunto de imóveis disponíveis. É o que encontramos nas
ferramentas de pesquisas propostas nos sites de anúncios: filtros de área, de número de
vagas, número de quartos, ... Introduzimos nesta pesquisa ferramentas de seleção de
amostras com base no clustering. O objetivo do clustering, no caso da avaliação específica, é
a seleção de imóveis que sejam os mais parecidos com o imóvel avaliado. No caso da avaliação
em massa, o objetivo é segmentar cada bairro ou cada divisão geográfica (regional por
exemplo) em grupos mais homogêneos, sobre os quais serão aplicados ferramentas de
predição, tais a regressão linear, as regressões espaciais, a regressão geográfica, ferramentas
não lineares.
Ainda em relação à seleção de imóveis para fins de composição amostral, tendo em vista que
a avaliação de imóveis é também um problema de inferência espacial, não introduzimos
ferramentas de seleção das amostras baseadas num espaçamento regular. Efetivamente, a
literatura consagrada à geoestatística aconselha, quando for possível, a seleção das amostras
136

usando um espaçamento regular entre as mesmas, e não termos áreas com altas densidades
de amostras e outras, com pouca densidade.
A avaliação imobiliária por inferência é um processo de aprendizagem como outros. A partir
de fatos (no nosso caso são transações imobiliárias concretas) que já aconteceram, queremos
inferir em fatos que ainda tem de acontecer. Na metodologia atual, uma amostra do BI é
considerada confiável se a diferença entre o valor calculado e o valor declarado pela
metodologia antiga é inferior a determinado patamar. Em outras avaliações, consideramos
que uma amostra do BI é válida se o valor declarado é superior a certo percentual do valor
calculado. Essa metodologia é questionável e precisaria ser confirmada por uma fonte
independente de avaliação. Outra fonte usada nas avaliações da PBH são os dados da Caixa
Econômica Federal. A mesma já utiliza o conceito de área usado pelo mercado imobiliário: a
área privativa. A Caixa Econômica também discrimina a área privativa descoberta.
Uma vez gerada as variáveis e os dados, os mesmos servem de insumo para a determinação
do valor. Os métodos escolhidos são as diferentes versões de regressão. O interesse da
regressão é que seus resultados podem ser explicados de forma relativamente fácil, e já
amplamente usado pelo mercado. O que deve ser monitorado na avaliação é não apenas sua
adequação aos dados que serviram de aprendizagem, mas também se os mesmos estão bem
condicionados. Por bem condicionados entendemos que cada amostra nova ou cada variável
nova deve trazer uma informação útil; isso se relaciona com o que chamamos de
multicolinearidade. Exemplificando, o fato de ter três apartamentos idênticos, descritos pelas
mesmas variáveis e transacionados por preços muito diferentes só acrescenta nossa incerteza
quanto ao comportamento do preço. Agora, o fato de ter três apartamentos diferentes com
preços diferentes, muito provavelmente, acrescenta nosso conhecimento sobre o
comportamento do preço. Por isso, introduzimos o conceito do dilema viés-variância, do
critério de Akaike e outros.
Em relação dados macroeconômicos, sabemos que alguns destes impactam nos preços dos
imóveis e na composição do mercado em termos de construções novas. A partir dos meados
dos anos 2000, houve uma queda na taxa de juros; a mesma permitiu que novas unidades
fossem construídas. Foi também na mesma época em que a cidade de Belo Horizonte
conheceu uma alta significativa no preço dos imóveis. Com isso, a introdução de indicadores
macroeconômicos, tais a renda e a taxa de juros, permitiria:
a. Uma melhor modelagem do spread entre o valor ofertado e o valor transacionado;
b. Fazer projeções sobre a evolução do mercado imobiliário em regiões da cidade onde
têm muitas casas e onde poderia ter uma quantidade maior de apartamentos.
Por fim, concluímos que o campo da avaliação imobiliária é um campo de pesquisa aberto.
Ainda na vigência da NBR 5676/90, havia sido feito um estudo sobre a determinação do
intervalo de confiança utilizando o princípio da máxima entropia (Determinação racional do
nível de confiança em avaliação de imóveis utilizando o princípio da máxima entropia; Luiz
Fernando Reis de Macedo, Marcus P. Pacheco, Ricardo A.Eisnfeld; IPRJ, UFRJ). Os autores
haviam chegado na seguinte conclusão:
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“Consequentemente, o nível de confiança de 80% estabelecido pela NBR 5676/90 levará
sempre à violação do princípio da máxima entropia.”
Com isso, ressaltamos a necessidade de implicar professionais do mercado na validação das
amostras e dos resultados obtidos, bem como conscientizar as pessoas/servidores que já
atuam no ramo de que o processo de avaliação pode ser racionalizado. Necessitamos
igualmente de uma estrutura sólida de captação de dados, bem como de uma documentação
sistemática dos casos onde o valor calculado divergiu muito do valor venal real. Assim, a mera
informação de que o fator comercialização foi diferente de 1 deve ser complementada por
justificativas e pesquisas que auxiliem nas avaliações posteriores.
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