
boletim regional, urbano e ambiental | 06 | dez. 2011 33ipea

ÍNDICE DE ALUGUÉIS PARA AS REGIÕES 
METROPOLITANAS – 1995-2008

Paulo Augusto Rêgo* 

O mercado habitacional gira em torno de um bem, a unidade habitacional, que disponibiliza, 
simultaneamente, dois “produtos” aos seus demandantes: os típicos serviços habitacionais 
que a acompanham (proteção contra o ambiente externo e outros serviços públicos) e o 
ativo financeiro, representado pelo seu próprio capital fixo. Dessa forma, é viável supor que 
a unidade habitacional (e apenas adicionalmente os serviços que esta proporciona) seja o 
verdadeiro objeto transacionado entre a demanda e a oferta, exigindo que uma análise sobre 
a dinâmica dos preços entre os submercados habitacionais incorpore a heterogeneidade 
e os efeitos da passagem do tempo sobre a composição física da habitação – materiais de 
construção, terra, bens públicos da vizinhança etc. No entanto, ao implicar que os preços 
habitacionais só se alteram diante de mudanças quantitativas ou qualitativas das unidades 
habitacionais em si, a medição dos preços habitacionais ao longo do tempo se torna uma 
tarefa não trivial. 

O primeiro passo para um estudo sobre as tendências dos preços das unidades habita-
cionais é definir como obter um índice que controle as possíveis mudanças quantitativas/
qualitativas dos atributos habitacionais. As metodologias mais utilizadas e desenvolvidas na 
literatura baseiam-se nos modelos hedônicos originais de Lancaster (1966) e Rosen (1974). 
Essas metodologias definem os preços habitacionais como uma função dos atributos básicos das 
habitações, cujos preços implícitos podem ser estimados por meio de técnicas de regressão 
(MALPEZZI, 2002). 

A partir dos preços implícitos desses atributos, um índice de preços controlado pela 
qualidade pode ser construído ao se calcular, ao longo do tempo, o valor de uma unidade 
habitacional formada pelos atributos representativos do mercado em determinado período-base, 
como as características medianas do estoque habitacional (TRIPLETT, 1991; DIPASQUALE; 
WHEATON, 1996). Dado que estas características sofrem pequenas alterações ao longo 
do tempo, a escolha do período-base tem pouca influência sobre a construção deste índice. 
De qualquer forma, o ideal é escolher um período que minimize estas alterações. Com estes 
procedimentos, busca-se evitar mudanças significativas no padrão de qualidade dos domicílios 
que compõem o mercado habitacional monitorado pelo índice, mas a própria estimação das 
equações hedônicas ainda exige outros cuidados (MALPEZZI, 2002; NETO; BARA, 2004).

* Assistente de Pesquisa II do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) do Ipea.
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Um destes cuidados é a necessidade de uma base detalhada de dados domiciliares cujo 
escopo amostral seja capaz de identificar zonas homogêneas e cuja periodicidade seja capaz 
de acompanhar o dinamismo dos preços no mercado habitacional. Dadas estas considera-
ções, a base de dados brasileira que melhor se aplica é a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e cuja representatividade alcança as principais regiões metropolitanas (RMs) do país 
(RÊGO, 2009). Apesar de não possuir dados sobre os valores de venda dos domicílios, a 
principal vantagem da PNAD em relação às demais pesquisas locais e nacionais é a possibi-
lidade de observar os valores de aluguel efetivamente pagos pelos domicílios urbanos i) em 
conjunto com seus atributos físicos e características sociodemográficas de seus moradores e 
ii) continuamente ao longo do tempo. 

Em síntese, o uso desta base de dados só nos permite construir índices para o mercado 
locatício para as áreas urbanas das nove RMs reconhecidas pelo IBGE.1 E devido às mudanças 
macroeconômicas e regulatórias ocorridas neste mercado até meados da década de 1990, 
opta-se por analisar apenas o período com início em 1995 e fim em 2008, com exceção do 
ano 2000, devido à não realização da PNAD nesse ano. Durante todo este período é possível 
monitorar os seguintes atributos e serviços habitacionais: tipo de domicílio; material predo-
minante das paredes e do teto; número de cômodos e dormitórios; existência de banheiro 
exclusivo; forma de acesso a água e esgoto; e forma de coleta do lixo. 

Apesar de as características citadas serem bem relevantes para o mercado locatício, esta 
base de dados não possui variáveis específicas para uma das principais características obser-
vadas pelo mercado: a localização dos domicílios. A variável mais relacionada indica o tipo 
do setor censitário em que se localiza o domicílio, mas esta informação pouco acrescenta, 
dado que, na média entre 1995 e 2008, mais de 95% dos domicílios alugados se encontram 
em setores não especiais. Dessa forma, guiando-se por outros estudos hedônicos nacionais 
(IBGE, 2000; MORAIS; CRUZ, 2007), somos levados a utilizar as características socioe-
conômicas das famílias – como a renda per capita, o gênero, a cor/raça, os anos de estudo 
e a idade do chefe do domicílio – na tentativa de construir uma proxy2 para a localização.

Para a inclusão destas variáveis em um modelo de regressão linear, foram usadas técnicas 
de acordo com a natureza das variáveis. Para as variáveis categóricas, optou-se por utilizar 
dummies para as categorias mais expressivas, agregando categorias de baixa representatividade 
em uma só dummy, conforme sugerem Malpezzi (2002) e Hoffmann e Kurtz (2002). Apesar 
de o grande número de variáveis incorrer em perdas de graus de liberdade, a grande amostra 
da pesquisa – qualquer que seja o recorte considerado – nos permite fazer este ajuste na 
especificação dos modelos. Em que pese a variável sobre o número de dormitórios não ser 
coletada categoricamente, aplicou-se a mesma técnica, uma vez que a amostra se concentra 
na faixa de um a três dormitórios, em todos os períodos. As variáveis sobre aluguel pago, 
renda per capita, número de cômodos, anos de estudo, idade foram tratadas como contínuas. 
A fim de utilizar os usuais testes pós-estimação para as regressões, aplicou-se a operação 
logarítmica nestas últimas variáveis para aproximá-las da distribuição normal.

1. As RMs identificadas pela PNAD/IBGE são: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Curitiba e Porto Alegre.

2. Na definição desta proxy, inicialmente foi cogitada a ideia de utilizar técnicas estatísticas – como a Factor Analysis 
– para agregar as variáveis citadas em um só índice qualitativo que hierarquizasse a posição do domicílio dentro do 
mercado habitacional local. No entanto, como estas tentativas se mostraram infrutíferas, optou-se por utilizar as variáveis 
individualmente. 
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Outro procedimento realizado foi o cálculo da correlação entre estas variáveis para 
cada ano a fim de evitar problemas de multicolinearidade nas regressões. Em sua maioria, as 
correlações se mostraram baixas, mas algumas variáveis precisaram ser revistas. O primeiro 
caso se refere à alta correlação positiva entre “material de cobertura” e “tipo de domicílio”: 
enquanto os apartamentos são praticamente todos cobertos por lajes, as casas predomi-
nantemente usam telhas. Como solução, optou-se por usar apenas as categorias do tipo de 
domicílio, uma vez que estas apresentavam menores correlações com as demais variáveis. 

O segundo caso refere-se às variáveis usadas como proxies para a localização, especial-
mente as correlações em relação à “renda per capita”. Dado que esta variável possuía fatores 
em comum com as outras proxies – a maior correlação era com a variável “anos de estudo” 
–, e uma vez que é de se esperar que os imóveis mais bem localizados sejam procurados pelas 
mais altas faixas de renda da população, optou-se por utilizar apenas a “renda per capita” 
nas regressões como proxy para a localização.

O terceiro caso, que merece destaque, trata da correlação entre o número de cômodos 
e o número de dormitórios. Estas variáveis mostraram uma alta correlação positiva, mas, 
a fim de se utilizar a primeira como proxy para o tamanho do domicílio e a segunda como 
proxy para número de quartos, optou-se por não escolher apenas uma para a inclusão no 
modelo. Em um primeiro momento, esta correlação foi fortemente reduzida ao utilizar a 
diferença simples entre o número de cômodos e o número de dormitórios como proxy para 
o tamanho do domicílio. Apesar de este cálculo proporcionar uma ideia das dimensões dos 
domicílios ao indicar a existência de cômodos funcionais – como cozinha, banheiro, salas de 
estar –, foram gerados valores nulos que não aceitam a transformação logarítmica. O uso da 
fórmula abaixo eliminou os valores nulos sem alterar a ordem dos valores encontrados pelo 
cálculo anterior, sendo o único contratempo o fato de não apresentar uma clara unidade de 
medida para a realização de inferências:

TAMANHO = (no de cômodos – no de dormitórios + 1) – (1 / (1,5 x no de dormitórios))

Dados estes processos e a dificuldade de elaborar especificações teóricas para cada 
RM, foi utilizado o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) para a estimação 
dos modelos para cada RM em cada ano entre 1995 e 2008. As variáveis que efetivamente 
participaram das regressões são listadas e descritas no quadro 1.

Quanto às regressões em si, foram poucas as que apresentaram variáveis insignificantes 
ou com sinais que iam de encontro ao esperado. E quando um destes fatos ocorria era devido 
à baixa variabilidade que apresentavam em determinado ano e RM. O logaritmo da renda per 
capita familiar se mostrou a variável mais significativa nas regressões, sendo seu sinal positivo 
conforme se esperava: setores urbanos com maior nível de renda são compostos por imóveis 
mais valorizados pelo mercado. Quanto às dummies, as mais significativas comprovam que 
quanto mais atributos ou maior a qualidade dos serviços providos pela habitação, maior é o 
valor do aluguel. Além da renda per capita, as principais variáveis que influenciam a definição 
dos valores de aluguel são: o número de quartos e o tamanho do domicílio.
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QUADRO 1
Descrição das variáveis selecionadas para as regressões hedônicas

Variável Definição

Casa Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio é uma casa

Apartamento Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio é um apartamento

Cômodo Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio faz parte de um cortiço

Alvenaria Dummy cujo valor é unitário quando os materiais predominantes das paredes são  tijolo, adobe, pedra, concreto etc.

Madeira Dummy cujo valor é unitário quando o material predominante das paredes é madeira preparada para a construção civil

Parede – outro Dummy cujo valor é unitário quando o material predominante das paredes não é durável (taipa não revestida, 

madeira reaproveitada, palha etc.)  

Tamanho Variável construída a partir do número de cômodos e do número de dormitórios, a fim de servir como proxy para 

o tamanho dos domicílios

1 quarto Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui um dormitório

2 quartos Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui dois dormitórios

3 quartos Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui três dormitórios

4 quartos ou mais Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui quatro dormitórios ou mais

Água – rede geral Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui água canalizada e acesso via rede geral

Água – sem rede Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui água canalizada, mas não tem acesso via rede geral

Sem canalização Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio não possui água canalizada, independentemente da forma de acesso

Esgoto – rede 

coletora

Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui esgotamento sanitário ligado à rede coletora

Fossa séptica Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui esgotamento sanitário via fossa séptica, ligada ou não à 

rede coletora

Fossa rudimentar Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui esgotamento sanitário via fossa rudimentar

Esgoto – outro Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio possui esgotamento sanitário via outras formas (vala, rio, mar etc.)

Coleta direta Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio é atendido por coleta direta de lixo

Coleta indireta Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio é atendido por coleta indireta de lixo

Lixo – outro Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio não é atendido por coleta de lixo (despejos em rios, terrenos 

baldios etc.)

Normal Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio se localiza em setor censitário não especial

Subnormal Dummy cujo valor é unitário quando o domicílio se localiza em setor censitário especial de aglomerado subnormal

Renda per capita 

domiciliar

Renda total obtida pelos membros do domicílio maiores de dez anos, dividida pelo número total de membros 

(são excluídos os pensionistas e empregados domésticos)

Fonte: Elaboração própria.

As regressões também apresentaram um elevado poder de explicação geral das regressões 
(R²), os quais variavam entre 0,5 e 0,8. Esses resultados, em grande parte, se devem ao bom 
tamanho das amostras geradas pela PNAD, as quais ainda foram ponderadas pelos pesos 
construídos pela própria pesquisa. Enquanto o menor número de observações presente em 
uma amostra ocorreu ao se analisar a RM de Belém em 1996 – 172 domicílios –, o maior 
de número de observações ocorreu ao se analisar a RM de São Paulo em 2006 – 1.326 
domicílios. No entanto, esta ampla amostra não foi suficiente para evitar os problemas 
com heteroscedasticidade e má especificação do modelo, os quais foram diagnosticados por 
meio dos testes de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg e Ramsey, respectivamente. O primeiro 
problema foi amenizado pela correção de White; quanto ao segundo, a limitação da base 
de dados restringiu nossas opções.

No entanto, como estamos mais interessados no valor do aluguel estimado do que na 
interpretação dos coeficientes em si, estes problemas de especificação não têm grandes re-
percussões para a construção dos índices hedônicos (MALPEZZI, 2002). O resultado mais 
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positivo das regressões foi a estabilidade que os coeficientes mais significativos apresentaram 
ao longo do período, pois isto mostra como o modelo especificado reflete as lentas varia-
ções nas valorizações dos atributos habitacionais verificadas no mercado (HOFFMANN; 
KURTZ, 2002).

Perante os bons resultados das regressões, o próximo passo na construção de um ín-
dice hedônico é identificar as características habitacionais medianas do mercado locatício 
específico de cada RM. Esta identificação é essencial para a utilização da metodologia do 
índice de Laspeyres, em que as características medianas dos domicílios são fixadas para todo 
o período como iguais àquelas do ano-base, a fim de aplicarmos sobre tais características os 
coeficientes encontrados nas regressões de cada ano e calcularmos os valores de aluguel para 
um mesmo tipo de domicílio ao longo do tempo.

Realizando frequências ponderadas na amostra, definem-se os domicílios medianos 
para cada RM, usando sempre o ano de 2001 como ano-base. Estes domicílios são descritos 
no quadro 2.

QUADRO 2
Domicílios medianos para cada RM

RM Atributos de um domicílio mediano

Belém Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,33; com um dormitório, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por fossa séptica; e com coleta direta de lixo.

Fortaleza Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,33; com um dormitório, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por rede coletora; e com coleta direta de lixo.

Recife Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,66; com dois dormitórios, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por rede coletora; e com coleta direta de lixo.

Salvador Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,66; com um dormitório, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por rede coletora; e com coleta direta de lixo.

Belo Horizonte Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,66; com um dormitório, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por rede coletora; e com coleta direta de lixo.

Rio de Janeiro Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,66; com um dormitório, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por rede coletora; e com coleta direta de lixo.

São Paulo Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,33; com um dormitório, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por rede coletora; e com coleta direta de lixo.

Curitiba Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,66; com dois dormitórios, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por rede coletora; e com coleta direta de lixo.

Porto Alegre Domicílio classificado como casa; com parede de alvenaria; com “tamanho” igual a 3,66; com um dormitório, com 

acesso canalizado à água e ao esgoto por fossa séptica; e com coleta direta de lixo.

Fonte: Elaboração própria.

Usando os coeficientes das regressões sobre estas características, são encontrados valores 
hedônicos de aluguel para os domicílios urbanos medianos de cada RM e em cada ano, 
entre 1995 e 2008. No entanto como os contratos de aluguel pré-estipulam critérios de 
reajuste, parte da variação temporal desses valores se deve a correções monetárias, as quais, 
na maioria dos casos, utilizam índices de inflação da economia nacional como referência. 
Quando os aluguéis são reajustados a taxas diferentes destes índices prefixados, significa que 
algum fundamento do mercado deve ter se alterado. Assim, para isolar as variações do aluguel 
causadas exclusivamente por fatores de mercado, é preciso corrigir os valores encontrados 
por um indexador-padrão dos contratos do aluguel, o qual, no Brasil, é representado pelo 
Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getulio Vargas (FGV). Usando 
este indexador, os valores de aluguel foram “inflacionados” para setembro de 2008, pois 
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os períodos anuais da base de dados utilizada são iniciados em outubro e terminados em 
setembro do ano seguinte, dado que as PNADs são sempre realizadas na última semana de 
setembro. 

De posse desses valores corrigidos, geramos um índice para os aluguéis utilizando o 
ano de 2001 como referência para cada RM:

Observa-se que as séries apresentam comportamentos muito próximos, especialmente 
após 2004, quando os valores reais dos aluguéis praticamente se estabilizam em todas as 
RMs. As correlações entre as séries são bem altas, indicando que a variação dos preços no 
mercado de aluguel ocorreu, principalmente, por fatores que atingiram o mercado como 
um todo; as particularidades locais são mais decisivas para determinar o nível dos aluguéis 
em si (RÊGO, 2009). 

A partir deste índice que controla a qualidade dos domicílios, cogita-se que as mu-
danças legislativas e macroeconômicas da primeira metade da década de 1990 tiveram um 
importante papel ao controlar o aumento real que os aluguéis vinham sofrendo desde a 
década de 1980, principalmente por incentivar ambos os agentes do mercado locatício 
ao oferecer maiores garantias econômico-contratuais aos locadores e locatários. Apesar de 
as particularidades locais dos mercados terem seu papel, as restrições das bases de dados 
não nos permitem avaliar sua real extensão. Para tanto, são necessárias pesquisas primárias 
regionalizadas voltadas exclusivamente para o cálculo de índices de preços de imóveis, ou 
seja, pesquisas que levem em consideração o tipo e a depreciação dos domicílios ao longo 
do tempo, como já fazem outros centros de pesquisa internacionais. 

Por fim, cabe ressaltar que, diante do recente desaquecimento da oferta e à ameaça da 
subida dos preços verificada por sindicatos e associações do mercado imobiliário – Sindicato 
das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon), Sindicato da Habitação (Secovi), Conselho 
Regional dos Corretores de Imóveis (Creci) –, foi implantada uma nova Lei do Inquilinato 
em 2010, com o objetivo de evitar o descontrole dos valores reais do aluguel, um problema 
sanado nos últimos anos. Se os incentivos certos foram dados, conforme apresentado pelo 
índice hedônico, é de se esperar impactos significativos para a manutenção de um cresci-
mento estável do mercado locatício.

GRÁFICO 1

Índice hedônico real para o aluguel de um domicílio mediano,  
segundo RM: áreas urbanas – 1995 a 2008
(Índice 2001=100)

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados das PNADs/IBGE de 1995 a 2008.
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