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CAPÍTULO 1

LITERATURA

A revisão de literatura se divide em duas partes. A primeira faz uma descrição 
básica do mercado imobiliário e seus aportes para a construção do PolicySpace2; a 
segunda define a modelagem baseada em agentes (agent-based modeling – ABM) e 
apresenta as pesquisas realizadas e as possibilidades da metodologia para o tema.

1 MERCADO IMOBILIÁRIO

As residências são o maior componente do estoque de capital fixo. Para o caso 
brasileiro, Souza Júnior e Cornélio (2020) estimaram que os imóveis das famílias 
representam 33,5% do total de capital fixo para 2017.1 Com metodologia similar, 
Morandi (2016) estimou a participação de construções como aproximadamente 
uma vez e meia o produto interno bruto (PIB), o que equivalia a quase R$ 8 trilhões 
em 2014 (reais de 2010).

Adicionalmente, para as famílias, a compra do imóvel também é 
possivelmente seu gasto mais relevante (Dipasquale e Wheaton, 1996), gerando 
compromissos financeiros por períodos longos de tempo. Levando em conta que 
a aquisição de imóvel próprio é meta de muitas famílias – haja vista o nome 
Minha Casa Minha Vida – ou que o custo de pagamento do aluguel não seja 
superior a 30% da renda (FJP, 2018), a capacidade das famílias de arcar com os 
custos de moradia torna o tema relevante para as políticas públicas.

Nesse sentido, menor volatilidade e ausência de ciclos repentinos de altas e 
baixas nos preços também são de interesse. Nijskens et al. (2019) sugerem que o 
controle de picos de demanda localizada contribuiria no manejo dessa volatilidade.

Entretanto, isso não é só um problema local. Demanda adicional pode 
sobrevir de alterações nas taxas de financiamento imobiliário com barateamento 
no crédito, por exemplo – ou ainda da presença de investidores estrangeiros, ou 
da alteração do mercado de aluguéis (Ozel et al., 2019). Ou seja, a volatilidade 
dos preços dos imóveis não advém somente do custo do financiamento, mas 
também de fatores exógenos.

1. Seguidos por 28,1% de infraestrutura e 18,1% de máquinas e equipamentos.
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Além de peso significativo no orçamento das famílias e na riqueza do país, “[o] 
mercado imobiliário é um sistema dinâmico de processos intricados, interdependentes 
e sobrepostos” (Jordan, Birkin e Evans, 2012, p. 511, tradução nossa).2

A discussão das complexidades do mercado imobiliário se inicia pela própria 
descrição do imóvel e suas características. A esse primeiro efeito se adicionam: 
i) as percepções dos usuários e o impacto dessas valorações no preço; ii) a relação 
do imóvel com a cidade e seu contexto espacial; e iii) a dinâmica de alteração 
desses fatores no tempo para uma estrutura que é durável.

Whitehead (1999) sintetiza as características do imóvel como bem 
durável e com custo de transação significativo, o que leva a processos de ajuste 
demorados e caros. Imóveis são heterogêneos e rígidos na sua localização, 
usualmente indivisíveis e, simultaneamente, itens de consumo e de investimento 
(Arnott, 1987). Finalmente, grande parte do estoque é fixa, com reposição 
lenta e percentualmente pequena, dependente do mercado de construção civil, 
caracterizando o que se costuma chamar de um “mercado fino” (Dipasquale e 
Wheaton, 1992).

Localização é fator central na identificação, valoração e usabilidade do imóvel. 
Para além de uma localização objetiva, tal como a distância ao centro (Alonso, 
1964; Brueckner, 1987), a localização relativa – qual seja, o posicionamento em 
relação a outros imóveis – também contribui para valorações distintas. Mudanças 
no ambiente próximo a um imóvel impactam diretamente a percepção do seu 
valor, além de sua acessibilidade, visibilidade e funcionalidade. O imóvel é ao 
mesmo tempo a edificação em si e a sua inserção espacial.

Assim, o entorno do imóvel, as amenidades urbanas, os espaços abertos 
(parques, áreas verdes), as fábricas, os shopping centers, as estações rodoviárias e os 
campi universitários passam a ser considerados na formação do preço dos imóveis 
(Brueckner, Thisse e Zenou, 1999; Wheaton, 2004).

Na percepção do espaço urbano, essas amenidades que influenciam os 
imóveis podem ser condensadas na ideia de vizinhança ou bairro, como definidos 
por Galster (2001) ou Lynch (1960). O bairro do imóvel – ou, de forma mais 
genérica, sua inserção urbana – reflete a identificação da escala local das cidades. 
O acesso à cidade e a própria construção da cidade, com todas as suas benesses e os 
seus infortúnios (Bettencourt, 2013), são dados pelo entorno imediato do imóvel.

É o entorno que o vincula às possibilidades de interagir com inovação (Jacobs, 
1970), ou à noção original de economias de aglomeração (Marshall, 1890), ao 

2. “[The] housing market is a dynamic system of intricately woven interdependent processes”.
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conceito de burburinho (Storper e Venables, 2005) e à quantificação desses valores 
de forma específica para o mercado imobiliário (Furtado, 2009).

A influência da localização do imóvel na formação dos preços vai além da 
localização desse imóvel em relação a outros imóveis, mas também a centros 
de emprego (Fujita, Krugman e Venables, 1999; Mills e Nijkamp, 1987; 
Steinnes, 1982) e ao sistema de transportes (Waddell, 2002), que modifica as 
distâncias relativas.

A tomada de decisão sobre o imóvel (e sua localização) depende da família 
enquanto unidade coletiva que reúne recursos financeiros e preferências. 
Arentze, Ettema e Timmermans (2010) examinaram de forma seminal a gestão 
da mobilidade individual, dadas as necessidades e preferências dos membros 
familiares. Em seguida, outros estudos aprofundaram a análise detalhando 
atividades individuais e a gestão integrada da sua mobilidade (Moeckel, 2017; 
Zhuge et al., 2016).

Na prática, a proposição econômica corrente pressupõe que os preços dos 
imóveis seguem um equilíbrio espacial – decorrente da construção do modelo 
de Dipasquale e Wheaton (1996) – no qual as seguintes condições são todas 
equalizadas: i) oferta de estoque de imóveis e demanda de compradores para o 
mercado de vendas e de aluguéis; ii) remuneração do imóvel e seu equivalente 
no mercado de ativos financeiros; e iii) salários e amenidades, comparativamente 
a outras localidades.

Entretanto, como os próprios Glaeser e Nathanson (2017) sugerem 
em seguida, dados empíricos não refletem essa construção teórica, devido 
principalmente a três fatores: i) “momento significativo”, ou seja, alterações 
rápidas de preços (para cima e para baixo), que, como um processo inercial, 
intensificam processos de altas e baixas; ii) reversão à média; e iii) “variância 
excessiva em relação aos fundamentos” (op. cit., p. 1, tradução nossa).3

Esses fatores se originam na dificuldade dos participantes do mercado de 
adquirir uma visão completa ao observar os preços e também na tendência 
de  utilizar dados históricos, com crenças datadas, digamos assim, para prever 
preços futuros.

Essa discussão se refere à compreensão do mercado como um todo, do 
comportamento dos preços médios e de sua correlação como ativos financeiros. 
Todavia, o mercado de imóveis é operado por “amadores” (Glaeser e Nathanson, 
2017),4 em um mercado sem preços publicitados (como os preços dos ativos na 

3.“Excess variance relative to fundamentals”.
4. “Non-professionals”.
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bolsa, por exemplo), com custo de operação alto, inviabilizando a compra e venda 
rápida de ativos (novamente, como ocorre no mercado de ações).

Em conjunto, essas características e dinâmicas específicas do mercado 
imobiliário tornam estimativas de preços idiossincráticas e dependentes de 
informação sobre demanda passada e futura; ritmo de reposição de estoques; 
comportamento futuro de juros e disponibilidade de crédito; informação local 
detalhada do imóvel em si e do seu entorno; temporalmente precisa. Todas essas 
necessidades em um mercado de cidadãos comuns (imóveis urbanos residenciais), 
que participam apenas eventualmente do mercado.

Independentemente da dificuldade de se valorar um imóvel corretamente, 
entretanto, o aparato legal de garantias, direitos e pagamento de impostos exige 
a informação precisa, decimal. No Brasil, a norma 14653-2:2011 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define procedimentos e métodos para essa 
avaliação (ABNT, 2011). Primeiro, a norma sugere a tipificação do imóvel com 
o uso (residencial, comercial, entre outros), o tipo (terreno, apartamento, casa, 
escritório, vaga, loja, galpão etc.) e a inserção entre outros imóveis (condomínio, 
prédio, conjunto). Na sequência, a norma sugere que o avaliador caracterize a 
região (conceito vago, que seria o equivalente a bairro ou vizinhança), bem como 
o terreno em si e o imóvel.

A norma recomenda preferencialmente o chamado “método comparativo 
direto de dados de mercado”.5 Na prática, a metodologia implica a utilização de 
uma regressão de preços hedônicos (Rosen, 1974), na qual a variável dependente 
é o preço total ou unitário (em metros quadrados de área útil) e as variáveis 
independentes incluem as características físicas, as condições de pagamento 
(à  vista ou a prazo, por exemplo), o “senso comum e outros atributos que se 
revelem importantes” (ABNT, 2011, p. 13).

De todo modo, a norma reconhece que há gradação no esforço de tempo 
despendido no processo de avaliação e na oferta de dados disponíveis, como 
especifica este trecho: “A especificação de uma avaliação está relacionada tanto 
com o empenho do engenheiro de avaliações como com o mercado e as informações 
que possam ser dele extraídas” (ABNT, 2011, p. 21, grifo nosso).

A revisão da literatura, ainda que rápida, confirma de um lado a complexidade 
inerente ao mercado imobiliário, especialmente pela combinação de várias facetas 
de influência distantes umas das outras (mercado financeiro, expectativas futuras, 
características intrínsecas do imóvel em si e de sua localização, temporalidade 
de usufruto e dinâmica de alterações relevantes de influência); e de outro lado a 

5. Adicionalmente, outros métodos baseados na geração de renda do imóvel também são sugeridos pela norma. 
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ausência de elementos teóricos que consigam abarcar de forma simultânea todos 
esses fatores.

Ao fim e ao cabo, “um preço único de imóvel não existe, e saber, exatamente, 
o preço corrente de qualquer imóvel em particular é praticamente impossível” 
(Glaeser e Nathanson, 2017, p. 7, tradução nossa).6 De todo modo, ainda assim, 
esses autores sugerem que, sem conhecimento dos processos e ao custo de uma 
grande quantidade de dados históricos, é possível realizar previsões.

O PolicySpace2, entretanto, almeja incorporar todos esses fatores 
influenciadores do mercado imobiliário em uma só plataforma, com a grande 
maioria de efeitos endógenos, em um processo gerador de dados com processos 
de retroalimentação e dinâmica. Esses elementos intuitivamente são elencados na 
sequência (o detalhamento de fórmulas e processos está descrito no capítulo 3).

1) A incerteza da avaliação do preço correto do imóvel é dada pelo 
conhecimento local e reduzido de cada comprador. Todavia, como 
observado no mercado real, a construção do preço inicial se dá a partir 
das características intrínsecas do imóvel (tamanho e qualidade) e sua 
localização. O preço de transação considera ainda a poupança endógena 
dos compradores, relevante na determinação da proposta de compra.

2) A intenção de participar do mercado imobiliário é exógena, entretanto, 
a realização só ocorre quando a família tem poupança ou empréstimos, 
ambos endógenos, para arcar com os preços. As famílias sempre estão 
vinculadas a um endereço (residência própria ou aluguel).

3) A variação do dinamismo da vizinhança, a depender do número de firmas 
e seus resultados, endógenos, influencia os preços dos imóveis, assim 
como a renda média das famílias residentes, fator também endógeno. 
Os recursos são recolhidos no âmbito do município e aplicados 
linearmente a cada vizinhança, de forma proporcional a sua população.

4) O mercado de construção civil também é endógeno, com as firmas 
planejando residências novas de acordo com as possibilidades de ganhos, 
a disponibilidade de lotes vagos (restrição fraca), de empregados e o 
tamanho da oferta corrente.

5) Os aspectos do mercado financeiro incluem a disponibilidade de crédito, 
e a configuração da família e sua capacidade financeira endógena na 
conquista do crédito.

6. “One unique price of housing does not exist, and knowing, exactly, the current market price of any particular house 
is usually impossible”.
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6) Finalmente, a dinâmica do ciclo de vida da família, envolvendo óbitos, 
envelhecimento e casamentos, também é incorporada de maneira 
endógena no modelo.

2 ABM

A ABM se refere à construção de modelos em um ambiente computacional no 
qual agentes seguem regras explícitas, formais e interagem com outros agentes e 
com o ambiente (Epstein e Axtell, 1996).

O modelo seminal aplicado à segregação urbana é o de Schelling (1969). 
Na economia, o modelo denominado El Farol (Arthur, 1994) pode ser considerado 
o pioneiro. O ponto relevante de inovação de ambos os modelos é a explicitação 
da dificuldade de racionalizar o problema por meio de equações, metodologias e 
formalização tradicionais.

O problema de segregação de Schelling se refere a novos comportamentos 
da família, quando o contexto da vizinhança se altera. A existência de um limite 
de tolerância que gera o gatilho da mudança, no conjunto, leva a dinâmicas 
contínuas que às vezes são estacionárias, às vezes não.

Da mesma forma, o modelo El Farol demonstra como a racionalidade do 
indivíduo – preferir ir ao bar quando ele não estiver nem muito cheio, nem muito 
vazio – é dependente da tomada de decisão de outros indivíduos. Novamente, 
dada a dinâmica do problema e a busca de adaptação dos agentes, nenhuma 
hipótese de tomada de decisão (por exemplo, ir ao bar sempre às terças-feiras, 
ou na terceira quinta-feira do mês, ou de oito em oito dias) permanece com 
resultados satisfatórios ao longo do tempo.

Uma definição mais atual sugere que um modelo no conceito de ABM 
deve conter, no mínimo, um número “suficiente” de entidades individuais, 
heterogêneas, com atributos que são exclusivos a cada uma delas e que participem 
em alguma dinâmica que influencie os atributos de outras entidades (Polhill 
et al., 2019).

Desde esses modelos iniciais, e a partir da construção teórica de Epstein, 
Axtell e outros (Epstein, 1999; 2006; Epstein e Axtell, 1996; Tesfatsion, 2006), 
houve profusão de estudos e análises, em diversas áreas de conhecimento, 
utilizando-se de ABM.

De forma ampla, estão disponíveis manuais que descrevem o processo, a 
relevância, as etapas, os cuidados, as limitações e as aplicações da ABM (Hamill 
e Gilbert, 2016; Helbing, 2012; Wilensky e Rand, 2015). Outras publicações 
trazem compêndios para áreas específicas de análise: políticas públicas (Colander 
e Kupers, 2014; Furtado, Sakowski e Tóvolli, 2015), relações internacionais 
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(Geyer e Cairney, 2015), ciências sociais e política (Edmonds e Meyer, 2017; 
Johnson et al., 2017), economia (Boero et al., 2015; Dawid e Gatti, 2018; Hamill 
e Gilbert, 2016) e geografia (Heppenstall et al., 2012).

Várias outras aplicações também já utilizaram a ABM com sucesso. Veen, 
Kisjes e Nikolic (2017) desenvolvem uma ABM genérica – chamada de Spree – 
que investiga o provimento de novos serviços. Os autores definem serviços como 
transações de mercado, que enfatizam a venda do usufruto do serviço em vez do 
produto em si. O processo de tomada de decisão para o modelo genérico inclui 
as firmas e os consumidores, preferências e disposição a pagar. O modelo Spree 
é então aplicado em três estudos de caso: i) programas de aluguel de bicicletas e 
carros; ii) proteção à agricultura; e iii) sistemas domésticos de economia de água.

Vooren e Brouillat (2015), por sua vez, criam um mercado de compra 
e produção de carros para testar quatro políticas alternativas de redução de 
emissões de gás carbônico. O modelo inclui investimento endógeno das firmas 
em inovação, preferências e escolhas dos consumidores para os novos carros 
oferecidos e alterações de políticas públicas associadas aos custos financeiros de 
cada uma delas.

A ABM foi utilizada em alguns modelos de análise do mercado imobiliário 
(Axtell et al., 2014; Baptista et al., 2016; Carstensen, 2015; Ge, 2017; Geanakoplos 
et al., 2012; Gilbert, Hawksworth e Swinney, 2009; Goldstein, 2017; Guerrero, 
2020; Jordan, Birkin e Evans, 2012; Prunetti et al., 2014; Yun e Moon, 2020). 
Adicionalmente, Huang et al. (2014) fazem uma revisão correlata de modelos de 
uso do solo para tomada de decisão residencial que se utilizam da ABM.

Um dos primeiros modelos específicos para o mercado imobiliário foi 
desenhado por Gilbert, Hawksworth e Swinney (2009). O modelo é estilizado 
e abstrato, não representando uma região geográfica em particular, mas 
baseado nos dados do Reino Unido. Os autores buscam, em especial, replicar 
características do mercado, incluindo o papel do corretor imobiliário. Dadas as 
restrições de oferta, os preços são fixos no curto prazo e a demanda é estipulada 
pelos novos compradores no mercado. A análise de sensibilidade realizada 
demonstra a volatilidade do mercado. O modelo sugere que limites menores de 
loan-to-value (LTV), razão do valor a ser financiado em relação ao valor total do 
bem, reduzem os preços dos imóveis, enquanto acréscimos exógenos de demanda 
aumentam os preços.

Geanakoplos et al. (2012) apresentam um modelo inicial baseado em 
agentes que utiliza todas as unidades da região de Washington, D.C., em busca 
de investigar se a quebra da bolha imobiliária americana de 2007 se deveu à 
variação de juros ou à volatilidade da alavancagem e dos colaterais. Massivo em 
dados, o modelo busca replicar o processo de financiamento de cada comprador, 
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replica vários indicadores empíricos observados e pode ser considerado o mais 
aplicado. Os autores alegam, por meio da sua análise contrafactual, que, quando 
mantiveram a alavancagem – LTV – fixa, o boom se amenizou fortemente, o 
que não ocorreu quando os juros foram mantidos inalterados. O modelo é 
desenvolvido e apresentado de forma mais detalhada em Axtell et al. (2014).

Baptista et al. (2016) avançam no modelo proposto por Geanakoplos 
et al. (2012) e Axtell et al. (2014) e fazem uma aplicação para o caso do Reino 
Unido. O interesse inicial de Baptista et al. (2016) é investigar a influência do 
comportamento de investidores – que compram para alugar –, além de analisar 
também limitações à alavancagem. O estudo sugere que ambos, um aumento 
na presença de investidores interessados no aluguel ou limites mais elevados de 
empréstimos por renda, aumentam a volatilidade do mercado imobiliário.

Goldstein (2017) se alimenta dos modelos anteriores de Axtell et al. (2014) 
e Geanakoplos et al. (2012) e avança na aplicação de ABM para o caso do 
mercado imobiliário de Washington, D.C. Para além de confirmar a relevância da 
alavancagem e expectativas como causas da bolha imobiliária, o autor demonstra 
ainda a influência do percentual da renda que se destina ao mercado e dos juros 
no processo causal.

Yun e Moon (2020) seguem a tradição desses modelos anteriores e fazem 
uma aplicação para a Coreia do Sul com três desenhos experimentais de política. 
Seus achados sugerem que LTV é relevante como política macroprudencial, 
enquanto a proporção da dívida em relação à renda (debt-to-income – DTI) é 
inconsistente e pode variar de acordo com o mercado em análise.

Ge (2017) também estuda os efeitos da volatilidade e especulação no mercado 
de imóveis com foco na década de 2000. A contribuição do estudo em relação 
aos anteriores é a inclusão mais detalhada do banco como agente emprestador 
no modelo. O cálculo da taxa de financiamento bancária é endógeno e flutua de 
acordo com os preços dos imóveis dados como garantia e a probabilidade de default 
do agente bancário. Os choques do modelo incluem a variação da quantidade de 
investidores no mercado que agem de forma especulativa. A autora conclui que 
leniência no fornecimento de empréstimos e especulação são condições suficientes 
para gerar bolhas no mercado imobiliário.

Carstensen (2015) desenvolve um modelo para o caso da Dinamarca com 
o objetivo de investigar choques de juros e de salários. Em linha com os outros 
modelos de análise macroprudencial, no pós-bolha dos anos 2000, o autor 
identifica um comportamento abrupto de colapso ao aumentar os limites de DTI.

Jordan, Birkin e Evans (2012) desenvolvem um modelo baseado em Leeds, 
Reino Unido, cuja motivação principal é identificar padrões de regeneração urbana. 
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Os autores se utilizam de dados anonimizados que contêm a probabilidade de 
intenção de se realocar e elaboram uma série de sete regras baseadas na literatura 
que sugerem o destino das famílias que se mudam. O modelo permite ainda 
identificar possibilidades de criar comunidades mais diversas.

Ainda na tradição de modelos de realocação espacial, Moeckel (2017) 
desenvolve um modelo de uso de solo associado ao sistema de transportes que 
busca contemplar de forma simultânea várias restrições das famílias. Com isso, 
inclui posse de veículos, ciclo familiar, acesso financeiro ao mercado de imóveis 
e tempo de deslocamento. O autor enfatiza que o espaço de restrições – em 
contraste com o espaço completo de oportunidades – será mais relevante em um 
futuro com alto custo de transportes, especialmente de origem fóssil.

Prunetti et al. (2014), por sua vez, apresentam um modelo que se utiliza do 
cálculo de utilidades parciais para vários agentes, associado à tradição de modelos 
com autômatos celulares que representam a dinâmica de uso e cobertura do solo. 
Os agentes do modelo representam usos típicos do solo, tais como: industriais, 
comerciantes e residentes. Por meio de calibragem e análise de sensibilidade, os 
autores buscam parametrizar o processo heterogêneo de decisão dos agentes. 
A ênfase é no mercado de terras e sua configuração espacial.

Poledna, Miess e Hommes (2020) focam a previsão econômica de indicadores 
macroeconômicos com um modelo que contém o detalhamento contábil de cada 
setor, incluindo o de imóveis, para a economia austríaca. Depois de validado o 
modelo, os autores o utilizam para estimar efeitos das medidas de distanciamento 
social impostas no combate à Covid-19.

Guerrero (2020) utiliza a ABM com vistas a investigar a contribuição do mercado 
imobiliário para a desigualdade econômica. O autor propõe três experimentos de 
política para o caso do Reino Unido: uma expansão do estoque de residências, impostos 
sobre as vendas e impostos sobre herança. Seus resultados sugerem que os efeitos das 
políticas são distintos entre si e entre as diversas regiões. Seu modelo é uma tentativa de 
unir fundamentos microeconômicos a protocolos explícitos de interação disponíveis 
na ABM como forma de analisar endogenamente a construção da desigualdade.

2.1 Vantagens da ABM

A ABM apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens em relação a 
outras metodologias disponíveis para análise dinâmica. A primeira vantagem, 
de ordem epistemológica e ética, é que a ABM permite realizar experimentos 
populacionais, com sociedades artificiais, in silico. Ao mesmo tempo que alguns 
experimentos não seriam possíveis com populações reais, eles também seriam 
de cara implementação. A realização no ambiente computacional, por sua vez, 
mantém os custos restritos ao planejamento, à execução e aos testes do código.
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Adicionalmente, dado que o código é disponibilizado – como recomendação 
explícita da comunidade (Grimm et al., 2020) –, o modelo pode ser verificado. 
Há, nesse caso, inexistência completa de caixa-preta.

Ainda assim, a compreensão do código pode ser custosa. Cabe aos autores 
proceder à correta e detalhada comunicação de processos, sequência, tomada 
de decisões, preferencialmente seguindo o protocolo Visão Geral, Conceitos de 
Projeto e Detalhes (Overview, Design Concepts and Details – ODD) (Grimm  
et al., 2020), de modo a permitir comparabilidade e reprodutibilidade adequadas.

Outra vantagem central de ABM é que as regras que determinam os 
comportamentos dos agentes são formais e podem ser expressas por meio de 
equações ou procedimentos. Esses procedimentos, chamados de pseudocódigos, 
possuem descrição padronizada na comunidade de ciências computacionais e são 
implementáveis em diferentes linguagens de programação.

Outra vantagem de ABM é sua modularidade (Boero et al., 2015). 
PolicySpace2, por exemplo, é uma expansão adaptada do modelo inicial PolicySpace 
(Furtado, 2018b; 2018c).

A ênfase de PolicySpace2 é o mercado imobiliário. De todo modo, o 
setor bancário é relativamente simples, contendo apenas um banco, e o setor 
de transportes também tem relevância marginal. Nada impede que novas 
versões se utilizem do arcabouço existente e detalhem, por exemplo, o setor 
bancário, o de transportes; ou implementem a evolução endógena dinâmica de 
qualificação dos agentes. Essas expansões, tais como módulos, se sobreporiam à 
plataforma existente.

Outra vantagem ressaltada por Boero et al. (2015) é a escalabilidade 
da  ABM. Uma vez estabelecido, verificado e validado o modelo, o custo de 
executá-lo 1  bilhão de vezes e alcançar a pseudossignificância é relativamente 
pequeno, se os recursos computacionais estiverem disponíveis. Axtell (2013), por 
exemplo, replica fatos estilizados do mercado de trabalhos de firmas americanas 
utilizando-se do total de empregados da economia.

A despeito de todas essas vantagens listadas, a relevância maior de utilização 
de ABM deriva da sua natureza intrinsecamente heterogênea, ao considerar 
os agentes, e de sua utilização explícita e dinâmica do espaço. No conjunto, a 
heterogeneidade e a consideração do tempo e do espaço permitem a construção 
de simulações de baixo para cima (Epstein e Axtell, 1996) e microfundamentadas. 
Com isso, efeitos de interação, retroalimentação e emergência7 tornam-se partes 
componentes do modelo construído.

7. A presença desses conceitos e outros é detalhada no capítulo 3.
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Por fim, vale ressaltar a função precípua de ABM como simulador de questões 
do tipo “e se”. Caso o modelo mimetize o fenômeno principal de interesse – ou 
seja, que esteja formalmente executado, tenha atingido seu propósito e tenha sido 
verificado e validado –, é facultada a possibilidade de se realizarem novas perguntas.

Essa facilidade de replicar padrões, fatos estilizados, permite a simulação 
de alternativas ainda apenas planejadas. De outra maneira, isso é equivalente a 
observar cenários de políticas ainda não implementadas. Consideremos que um 
certo fenômeno ocorre da forma como modelado. Se implementadas alternativas 
A, B e C, quais seriam os efeitos sobre os resultados? Qual alternativa é mais viável?

Comparativamente a modelos baseados em equações, a ABM parece ser 
vantajosa para analisar fenômenos em que não há claro equilíbrio (a exemplo 
do mercado imobiliário) – ou então quando se faz a opção de não se impor 
o equilíbrio como construção que permite deduzir, por meio de equações, a 
resposta teórica do fenômeno.

Isso não é o mesmo que dizer que os resultados não são similares. Sasaki 
e Box (2003) replicaram o resultado da elegante construção teórica de Johann 
Heinrich von Thünen por meio de ABM, assim como Axtell (2013) modelou o 
comportamento neoclássico padrão das firmas americanas.

Fagiolo e Roventini (2012), por sua vez, discorrem sobre o que chamam 
de inadequações teóricas, metodológicas e políticas do uso da metodologia de 
equilíbrio geral estocástico e dinâmico (dynamic stochastic general equilibrium – 
DSGE) para análise econômica, seguida da apresentação das vantagens da ABM.

A crítica teórica principal refere-se justamente à impossibilidade de se obter 
um único equilíbrio geral e estável, ainda que se utilizando de pressupostos 
irrealistas sobre a capacidade e o conhecimento dos agentes e informação completa. 
Do ponto de vista empírico, Fagiolo e Roventini (2012) alegam haver inúmeros 
problemas de identificação derivados do número de não linearidades presentes 
nos parâmetros estruturais. Isso leva à dificuldade de os modelos simularem 
padrões históricos, especialmente em momentos de crise e depressão.

A crítica de economia política refere-se à expectativa de que os agentes tenham 
“racionalidade olímpica com acesso livre ao conjunto completo da informação”8 
(Fagiolo e Roventini, 2012, p. 83, tradução nossa). Os autores acreditam que isso 
possa ser válido no escopo da economia como um todo, porém não no nível do 
agente, como é presumido no caso do DSGE.

A ABM também parece ser interessante em análise de sistemas que 
se auto-organizam, tais como sistemas naturais (enxames ou revoadas) 

8.“Olympic rationality and have free access to the whole information set”.
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ou bioquímicos  (Turing, 1952); em sistemas nos quais há pontos de 
inflexão mensuráveis, como a mudança de trânsito fluído para trânsito 
congestionado;  ou  naqueles que geram efeito cascata, ou então os chamados 
sistemas auto-organizados criticamente, cujo melhor exemplo são as avalanches 
(Furtado, Sakowski e Tóvolli, 2015).

Finalmente, a ABM também parece ser útil na análise de aprendizado com 
reforço (Sert, Bar-Yam e Morales, 2020).

Apesar dessa lista de vantagens e utilizações possíveis de ABM, isso não 
significa dizer que a metodologia implique exclusividade ou supremacia. 
Pelo contrário, a abordagem de diversidade de Scott Page sugere que múltiplos 
modelos (e múltiplas metodologias), em conjunto, contribuem para uma visão 
mais abrangente e completa do fenômeno em análise que qualquer enfoque 
singular (Page, 2015, p. 13, tradução nossa).

Sistemas complexos não representam uma bala de prata, mas outra seta no arco do 
tomador de decisões políticas. Mais precisamente, todas essas ferramentas juntas 
podem ser pensadas como várias setas imperfeitas que fornecem informações sobre 
o que é provável que aconteça, o que poderia acontecer e como o que acontece pode 
afetar outros domínios.

2.2 Desvantagens da ABM

Como óbvio, várias são as desvantagens da ABM. A mais eloquente delas talvez seja 
sua flexibilidade. É tão simples e barato criarem-se novos modelos, com qualquer 
nível de detalhamento, que a produção resultante é variada demais para permitir 
classificação, competição, construção comunitária de consensos e padrões.

Foi justamente essa flexibilidade, junto à falta de comparabilidade, que 
levou à proposição e contínua busca por melhorias do protocolo ODD (Grimm 
et al., 2006; 2010; 2014; 2020; Grimm e Railsback, 2012). Ao mesmo tempo, 
Dawid e Gatti (2018) elaboraram a lista das “grandes famílias” de ABMs de 
macroeconomia, ressaltando similaridades e práticas comuns das especificidades 
e ênfases de cada grupo, de modo a criar uma lista de benchmark, ou boas práticas.

Buchanan (2009) acrescenta a crítica de que não há como identificar se um 
resultado plausível de um modelo é apenas uma combinação fortuita de parâmetros 
ou se é, de fato, o resultado da correta descrição do fenômeno. Logo em seguida, 
todavia, o próprio autor lembra que modelos tradicionais também contêm séries 
de parâmetros ajustáveis que estariam sujeitos à mesma crítica. Adicionalmente, 
note que uma boa ABM deve basear suas regras e seus procedimentos na teoria 
e literatura disponíveis, ou em experimentos ou estimativas – ainda que esses 
cuidados não eliminem a presença de decisões ad hoc, não fundamentadas ou não 
explicitadas corretamente.
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Outra crítica à ABM se refere ainda à complexidade e obscuridade de 
modelos, o que reforçaria essa plausibilidade de resultados fortuitos similares aos 
empiricamente observados, porém a partir de mecanismos incorretos ou artificiais. 
De fato, um modelo como o PolicySpace2 demandará um esforço razoável para 
compreender todos os mecanismos e conexões entre as partes.

Entretanto, dado que tanto o algoritmo quanto os dados utilizados e a 
racionalidade orientadora estão disponíveis, é possível fazer a associação entre 
determinadas regras, comportamentos e parâmetros e buscar identificar no código 
sua implementação. Um exemplo disso é a regra utilizada no mercado de trabalho 
que determina que a distância da residência do candidato à firma influencia a 
busca por colocação. Esse detalhe pode ser identificado no código do programa e 
investigado individualmente.

Outra prática que se observa com frequência no PolicySpace2, em resposta a 
críticas como essas, é a possibilidade de simplesmente testar a presença ou ausência 
de determinadas regras. Caso o usuário não concorde com a racionalidade utilizada, 
é possível tornar o efeito de algumas regras nulo. De forma não exaustiva, isso é 
feito no capítulo 5.

Adicionalmente, note que, conforme propõe o protocolo ODD, cada 
modelo é avaliado para verificar se cumpriu o propósito inicial. Há propósitos 
que almejam contribuir para a discussão teórica e há outros que buscam prever 
acontecimentos. Cada qual deverá ser avaliado de acordo com o que se pretende 
(Edmonds et al., 2019).

De fato, em disciplinas com ênfases diferentes, podem ser necessárias rotinas 
de validação distintas. Nas ciências sociais, é prática corrente o uso de modelos 
que utilizam a ABM no intuito de contribuir com o raciocínio, como ferramentas 
metodológicas afins à argumentação (Moss, 2008). Em contrapartida, há modelos 
econômicos que almejam replicar e prever séries temporais (Dosi et al., 2015). 
Nesse caso, é preciso validar que o modelo conseguiu fazê-lo em dados históricos, 
não utilizados em sua confecção original (Guerini e Moneta, 2017).

Para além dessas críticas, Polhill et al. (2019) fazem uma revisão das 
dificuldades enfrentadas pela comunidade de ABM. Especificamente, os 
autores identificam a transição de representações abstratas de sistemas para  
modelos mais fundamentados na análise empírica e que possam realizar 
contribuições mais aplicadas. A conclusão dessa passagem demandará acesso 
a bases de dados detalhadas e organizadas, bem como a entendimento de 
comportamentos, contextos e regras também no nível dos agentes.

De fato, quando o cientista se utiliza de ABM e se propõe a modelar ações 
de agentes, codificá-las em sistemas de regras, é necessário saber exatamente quais 
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são essas regras. Note que há uma diferença relevante entre estimar a taxa de 
dispersão de boatos, de um lado, e compreender os mecanismos (as regras) que 
determinam como os boatos se difundem, de outro lado.

Do ponto de mercados econômicos, a teoria informa que as firmas têm 
conhecimento perfeito, sabem a demanda futura, e o preço é dado pelo mercado, 
bem como os salários. Na realidade, o processo de estabelecer salários, ou antecipar 
demanda futura, é baseado em informações imperfeitas, datadas, experiência e 
tentativa e erro (Blinder, 1994). Por isso, mais e mais economistas neoclássicos 
se utilizam de experimentos advindos de estudos de economia comportamental 
(Glaeser e Nathanson, 2017), no intuito de compreender melhor os mecanismos 
que os agentes utilizam para atuar.

Esse processo de construção de modelos mais empíricos também leva a 
modelos cada vez mais complexos (Sun et al., 2016). De fato, PolicySpace2 é uma 
evolução de um modelo que nasceu simples – focado em comportamentos gerais 
e compreensão do fenômeno de forma abstrata (Furtado e Eberhardt, 2016) – e 
avançou para o detalhamento empírico (Furtado, 2018b), buscando, então, 
maior especificação de regras e comportamentos, ainda que não tenha alcançado 
o patamar de previsões.

Finalmente, e em sintonia com as sugestões de Polhill et al. (2019), gestores 
públicos, gerentes e tomadores de decisão esperam regras determinísticas que 
se enquadrem em metas e planejamento. O próprio sistema de avaliação de 
políticas públicas prevê indicadores e acompanhamento para avaliar a efetividade 
das políticas. A existência de metas e a tentativa de alcançá-las, todavia, não são 
contraditórias com a possibilidade de que sistemas complexos – de políticas públicas 
de combate à desigualdade ou de melhoria da mobilidade urbana, por exemplo 
(Furtado, Sakowski e Tóvolli, 2015) – sejam de difícil previsibilidade. Assim, pode 
haver inúmeros efeitos endógenos e exógenos que afetem os resultados, a despeito 
da implementação de uma dada política ou ação. A compreensão de que alguns 
sistemas podem ser classificados como complexos sugere que suas trajetórias 
sejam menos determinísticas e mais probabilísticas e dependentes de ações e 
reações contínuas no tempo (Mueller, 2015). Em outras palavras, há sistemas 
cujas previsões devem se limitar a prazos mais curtos, de modo que se acompanhe 
o seu desenvolvimento e se alterem ações e previsões de forma discreta, em vez de 
se estabelecerem metas para momentos distantes sobre os quais simplesmente não 
é possível determinar o espaço-alvo com segurança.


