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CAPÍTULO 2

MECANISMOS E INTUIÇÃO DO POLICYSPACE2

O protocolo Visão Geral, Conceitos de Projeto e Detalhes (Overview, Design 
Concepts and Details – ODD) recomenda: “descreva o que o programa executa, 
não o que você imagina que ele faz” (Grimm e Railsback, 2012, p. 6, tradução 
nossa).1 Essa descrição e o detalhamento passo a passo da execução do modelo 
são realizados  no capítulo 3. Neste capítulo optamos por discorrer sobre os 
mecanismos gerais e a intuição por trás do modelo.

O PolicySpace2 é essencialmente um modelo econômico que enfatiza 
elementos espaciais – regionais, municipais e intraurbanos – de um mercado 
complexo, o imobiliário, cujas influências dinâmicas são relativamente pouco 
compreendidas, embora produzam efeitos perenes nas famílias, nos municípios e 
na sociedade como um todo.

O modelo parte de uma fidedigna descrição empírica para construir os 
principais mercados e seus mecanismos de forma endógena. Com isso, almeja 
dispor de uma plataforma que replique suficientemente padrões observáveis, 
de modo a permitir uma análise comparativa da magnitude de efeitos gerados 
em várias dimensões da economia a partir de alterações de comportamentos dos 
agentes e efeitos de possíveis alterações de políticas públicas e comportamentos.

O PolicySpace2 reúne inúmeros dados oficiais e espaciais sobre as principais 
regiões metropolitanas do Brasil. Estão incluídos no modelo: limites municipais 
e intramunicipais; número de habitantes por gênero, idade, cor e qualificação 
dos indivíduos; tamanho médio da família; e número de firmas no nível de áreas 
de ponderação (APs) – equivalentes a grandes bairros ou vizinhanças. No nível 
das Unidades da Federação (UFs), há informações detalhadas sobre migração, 
mortalidade e fertilidade. Há, ainda, detalhes de distribuição de impostos no 
nível municipal.

Os agentes estão espacialmente representados conforme a figura 1. Agentes 
(trabalhadores, indivíduos) estão agregados em famílias e alocados dentro de regiões 
que representam as APs do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
de acordo com o censo 2010. Imóveis e firmas também estão alocadas nas APs. 
Famílias, no contexto do modelo, sempre estão vinculadas a um endereço, cujo 

1. “Describe what the program does, not what do you think the model does”.
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imóvel pode ser próprio ou alugado. As famílias podem ter nenhum, um ou mais 
imóveis. As APs sempre constituem municípios para as áreas de concentração de 
população (ACPs) do IBGE. O banco – que fornece financiamentos imobiliários 
e remunera a poupança das famílias – é único e não está alocado espacialmente.

FIGURA 1
PolicySpace2: configuração espacial dos agentes

Regiões

Municípios

Agentes

Imóveis

Famílias
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Firmas

Elaboração do autor.

A sequência de processos está ilustrada na figura 2. O detalhamento da sequência 
e dos passos está detalhado na subseção 4.2, do capítulo 3. Os processos em formato 
de  losango ocorrem de acordo com a frequência determinada exogenamente por 
meio de parâmetros. Logo no início do mês, há a criação de novas firmas, atualização 
dos juros remuneratórios dos investimentos das famílias e do financiamento 
imobiliário, e o desemprego corrente é calculado. Na sequência, os trabalhadores se 
deslocam até as firmas, sendo a distância computada, e realizam a produção.

A demanda de bens é endógena e varia de acordo com a capacidade de 
compra das famílias e os preços oferecidos pelas firmas. A demanda efetivamente 
realizada gera efeitos nos estoques e leva às firmas a necessidade de contratar ou 
desligar trabalhadores. O salário recebido e a poupança acumulada, por sua vez, 
determinam as possibilidades de inserção das famílias no mercado imobiliário de 
compra e venda ou de aluguel.

A capacidade arrecadatória dos municípios, ou o dinamismo real das firmas 
municipais em conjunto com o tamanho da população corrente, tem reflexo na 
magnitude de investimentos locais. Os investimentos municipais influenciam os 
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preços dos imóveis locais. Os preços dos imóveis sofrem influência também da 
renda média da vizinhança e das características intrínsecas do imóvel.

FIGURA 2
PolicySpace2: processos sequenciais e inter-relações entre agentes
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Obs.: QLI – Índice de Qualidade de Vida.

Parte das firmas da economia produz residências, em vez de bens de 
consumo. Porções de salário não gasto em consumo ou recursos provenientes 
de vendas de imóveis alimentam depósitos no Banco Central, que geram juros e 
permitem empréstimos para financiamento imobiliário a outras famílias.

O encadeamento desses efeitos, em conjunto com transformações 
demográficas endógenas das famílias, é ilustrado e comunicado com a geração 
de gráficos e dados mensais, individuais, familiares, por vizinhança, por 
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municípios e gerais. Todo esse processo pode ser examinado para cada ação de 
cada agente. Logo em seguida, os processos demográficos de envelhecimento, 
mortalidade e fertilidade, bem como o processo migratório com a chegada 
de novas famílias é realizado. Novas famílias podem ser formadas a partir do 
casamento entre adultos de famílias existentes.

As famílias, então, participam do mercado de consumo, escolhendo firmas 
de acordo com máxima proximidade de sua residência ou melhor preço, entre uma 
amostra de firmas escolhidas de forma aleatória. Os pagamentos de financiamento 
imobiliário são processados, e a firma realiza seus processos decisórios em relação 
ao reajuste de preços de venda, contratação ou demissão da força de trabalho e 
planejamento de construção de novos imóveis para o caso das firmas construtoras.

Finalmente, os mercados de trabalho e de imóveis são processados, e as famílias 
depositam seus investimentos no banco. Durante os processos, ocorre arrecadação 
de impostos sobre consumo, sobre salários, sobre lucros, sobre transações 
imobiliárias e sobre a propriedade de imóveis. Esses recursos são redistribuídos 
entre os municípios, considerando o Fundo de Participação de Municípios (FPM) 
e as porções estaduais (igualmente entre os municípios) e locais (de acordo com a 
geração). Os investimentos resultam em melhoria do indicador de qualidade de 
vida QLI, que é ponderado pelas mudanças populacionais.

A descrição dos processos, em detalhes, é feita na seção 7, do capítulo 3.

1 ENDOGENEIDADE E ESPAÇO NO POLICYSPACE2

A diferença mais marcante do PolicySpace2 em relação a outros modelos e 
propostas teóricas de compreensão dos mecanismos do mercado imobiliário 
talvez seja a incorporação de processos endógenos e espaciais.

Modelos tradicionais de mercado imobiliário usualmente abstraem por 
completo a noção espacial (Dipasquale e Wheaton, 1992). Modelos baseados 
em agentes, por sua vez, modelam os processos imobiliários a partir de 
salários exógenos (Baptista et al., 2016), ainda que o processo de choques seja 
endógeno (Ge, 2017).

No PolicySpace2 os salários são endógenos e gerados a partir do mercado de 
trabalho. A dinamicidade do mercado de trabalho, por sua vez, evolui de acordo 
com a capacidade de compra da população, que depende dos salários recebidos e 
das rendas com aluguéis, vendas de imóveis e juros sobre a poupança. Os preços 
dos imóveis também variam de forma endógena, a partir da pujança das firmas 
municipais e da renda média das famílias de cada vizinhança. Essas variações são 
em parte determinadas pela produtividade dos trabalhadores, dada pelos anos 
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de estudo e pela localização das firmas e seu acesso aos mercados consumidores, 
sendo que ambos seguem os dados empíricos observados em 2010.

A espacialidade se reflete no mercado de trabalho por meio dos critérios de 
decisão de contratar e ser contratado, para a firma e para o trabalhador. Para a 
firma, é possível que o sistema de seleção mensal seja feito por qualificação – 
empregados com mais anos de estudo recebem ofertas primeiro – ou por distância.

Empregados que residem mais próximo têm preferência. Esse critério foi 
introduzido para refletir o fato de que, entre trabalhadores com baixa escolaridade, 
a proximidade da firma pode ser relevante, bem como a probabilidade de 
conhecimento sobre a oferta da firma. Ademais, reflete a racionalidade do 
dispêndio com pagamento do vale-transporte pelas firmas. Esse critério é um 
dos exemplos nos quais o parâmetro pode ser escolhido de modo que essa regra 
gere efeito nulo. Ao ranquear as ofertas das empresas, o empregado desconta do 
salário oferecido o custo de transporte – particular ou público, de acordo com o 
decil de renda.

No mercado imobiliário, a espacialidade intrínseca reflete a intenção dos 
cidadãos de comprar os “melhores” imóveis da cidade – definidos como os mais caros 
(Goldstein, 2017) –, condicionados aos preços e a sua capacidade de pagamento. 
Os preços, por sua vez, seguem as características intrínsecas, mas também a renda 
das famílias na vizinhança e a prosperidade do município, vis-à-vis os outros 
municípios da mesma região metropolitana. As firmas construtoras se planejam 
de modo a ofertar imóveis nas regiões cujo lucro estimado é o maior.

Finalmente, no mercado de bens, os consumidores podem optar por pagar 
o menor preço ou comprar na firma mais próxima, refletindo o comportamento 
do comércio no atacado e no varejo.

Ainda do ponto de vista espacial e administrativo, note que os municípios, 
como entidades arrecadadoras e distribuidoras de recursos no espaço, estão 
presentes no modelo. Recolhem impostos sobre o pagamento de salários, sobre o 
lucro das empresas, sobre transações imobiliárias, sobre o patrimônio imobiliário 
e sobre o consumo. Esses recursos arrecadados como proxy de tributos reais são 
distribuídos conforme as regras gerais vigentes de partilha entre União, estados 
da Federação e municípios.

2 INTEGRAÇÃO E HETEROGENEIDADE

Com essa rápida descrição dos processos, detalhada no capítulo de métodos, é 
possível notar que um dos aspectos presentes em PolicySpace2 é a integração entre 
as partes dos diversos mercados. É fácil ver essas relações e amarras entre os vários 
processos ao se realizar a análise de sensibilidade e investigação dos mecanismos 
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do modelo e registrar a variação dos efeitos no produto interno bruto (PIB), 
no coeficiente de Gini ou no desemprego quando se altera a produtividade dos 
trabalhadores ou a configuração inicial espacial das famílias a partir de regiões 
metropolitanas distintas.

Ademais, a heterogeneidade do PolicySpace2 vai além da observada nas 
características dos próprios agentes, incluindo variações em relação a sua 
localização, constituição familiar e vínculos empregatícios. Os resultados do 
modelo contêm, por exemplo, o desemprego municipal. Esse tipo de informação 
é de difícil validação, uma vez que o IBGE só divulga informações agregadas 
de desemprego pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) para a região metropolitana como um todo.

3 CONTRIBUIÇÕES

A revisão de literatura, presente no capítulo 1, aponta a complexidade do mercado 
imobiliário e a dificuldade teórica e empírica de lidar com todos os fatores de 
influência simultaneamente. O PolicySpace2 responde a essa revisão e consegue 
integrar consumo imediato das famílias e decisões de compra de longo prazo, 
em conjunto com alterações na composição da família e chegada de migrantes. 
Inclui ainda o mercado de construção e o processo de financiamento imobiliário e 
remuneração da poupança das famílias; a relevância da localização do imóvel, sua 
localização intraurbana, por meio da influência do bairro e seu acesso a empregos; 
e, principalmente, efeitos dinâmicos com retroalimentação de todos os processos 
ao longo do tempo.

Adicionalmente, o PolicySpace2 se constitui como plataforma de análise 
de intervenções de políticas públicas com nível de integração entre elementos 
causais e mecanismos, com inclusão de dados empíricos. Não localizamos 
trabalhos similares dessa magnitude e amplidão. Há análises detalhadas, empírica 
e metodologicamente em relação à economia exclusivamente ou ao transporte ou 
conversão de uso do solo. Porém, não dessas três vertentes em conjunto.

As simulações realizadas permitiram, ainda, indicativos interessantes sobre 
os fatores de composição dos preços no mercado imobiliário e o papel da oferta 
e da intensidade da demanda das famílias. Para além do mercado imobiliário, 
o PolicySpace2 ressalta a relevância da produtividade dos trabalhadores e da 
eficiência da gestão municipal.

4 FORMAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Para além desse panorama dos comportamentos dos agentes no modelo, vale 
ressaltar os processos gerais de formação de preços.
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No mercado imobiliário, o lado da oferta é desenhado como produto 
determinístico das características do imóvel (fixo) e sua localização (variável). 
Compõe o preço ainda a renda média das famílias residentes na vizinhança. 
Do lado da demanda, a família utiliza seus recursos em caixa, sua reserva 
para emergências (referente a seis meses do valor da renda permanente) e a 
poupança. Adicionalmente, verifica o valor máximo que arrecadaria em um 
potencial empréstimo.

A racionalidade da transação e formação de preços pode ser interpretada da 
seguinte maneira: a primeira opção ocorre quando a família antecipa o valor real 
(calculado utilizando elementos de regressão hedônica) do imóvel e o vendedor 
estima a poupança máxima da família (limitada a até 130% do valor do imóvel).2 
Nesse caso, o preço transacionado é a média das duas estimativas. Caso não haja 
consenso, porque o valor da poupança da família é insuficiente, a família verifica 
se consegue efetivar o empréstimo bancário prometido. Se o empréstimo é negado 
pelo banco, a família sai do mercado.

Uma segunda opção ocorre quando a poupança da família é insuficiente 
para arcar com o preço calculado do imóvel. Nesse caso, a família pode fazer uma 
oferta com valor inferior ao preço (até o limite de 20%). O vendedor aceitará de 
forma probabilística condicional ao tamanho da vacância de imóveis no mercado. 
Quando há percentual grande de imóveis à venda, as chances de aceitar a proposta 
com desconto são maiores.

Com esses comportamentos, os preços transacionados são uma combinação 
da capacidade real de compra das famílias, do preço calculado dos imóveis e sua 
vizinhança e do tamanho da oferta.

5 POSSIBILIDADE DE DEFAULT

Em PolicySpace2 há três momentos no qual poderíamos entender como default. 
Quando o locador cobra o aluguel, a família busca sequencialmente seus recursos 
financeiros imediatamente disponíveis, suas reservas e sua poupança. Quando 
não há recurso algum, o locador não recebe o pagamento devido.

Da mesma forma, quando o banco cobra prestações de financiamento 
imobiliário, a família busca por alternativas. Entretanto, no caso de atraso, o 
banco grava a informação e tenta reaver os recursos ao longo dos meses seguintes, 
antes de emitir o certificado de conclusão do empréstimo.

Por fim, também é possível que, quando não houver recursos, a família 
realize consumo zero de bens em determinado mês. Os indicadores globais do 

2. Esses valores são testados na análise de sensibilidade realizada.
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modelo indicam que o consumo médio é constante e crescente. Isso não exclui, 
porém, que algumas famílias não realizem o consumo em alguns meses. Isso 
também pode ocorrer eventualmente quando nenhuma das firmas escolhidas tem 
produto disponível para vendas em dado momento.

6 LIMITAÇÕES, CAVEATS PRINCIPAIS E ANÁLISE FUTURA

A análise de uma plataforma como o PolicySpace2 sempre será incompleta. 
Há inúmeros mecanismos, possivelmente centrais, que não estão incluídos nos 
processos existentes. Ainda que a avaliação de quais processos são centrais ou 
não seja subjetiva, o interesse e o campo de investigação do leitor costumam ser 
decisivos nesse apontamento.

De todo modo, o que se pode dizer é que o PolicySpace2 foi construído com 
dois objetivos principais: ao mesmo tempo incorporar o cerne espacial à análise 
de mercado e integrar o mercado imobiliário ao escopo da economia mais ampla. 
Adicionalmente, o resultado está em processo contínuo de melhorias e incorporações, 
cuja escala e velocidade dependem também do interesse e engajamento de outros 
interessados em expandir a plataforma, dado que ela está disponível em código 
aberto e público.3 Como o PolicySpace2 é modular, novos detalhamentos, expansões 
e alterações de processos podem ser construídos a partir do desenvolvimento 
existente. Dito isso, vale ressaltar os aspectos do mercado imobiliário e da economia 
como um todo que ainda não constam do PolicySpace2.

Do ponto de vista da economia, a política, de forma genérica, ou os fatos 
relevantes da legislação e da institucionalidade do mercado, que influenciam 
as percepções e, por conseguinte, os preços, não estão presentes no modelo. 
Dessa  forma, temas como greves, escândalos de corrupção, impeachment, 
pandemias, choques de oferta, nada disso está incorporado ao modelo. Embora 
geral e de difícil implementação, todos esses fatores influenciam as séries 
temporais, de modo que validar a trajetória de inflação do modelo com uma 
trajetória observada não é factível, nem objetivo presente ou futuro.

Outros mecanismos, entretanto, seriam passíveis de implementação. 
Por exemplo, a sofisticação do mercado de ativos que incorpore serviços bancários 
também às empresas, para além do financiamento imobiliário das famílias, ou 
incluir a diferenciação das firmas entre os vários setores da economia, com sua 
respectiva heterogeneidade de tamanho, mercado consumidor, porte e necessidade 
de qualificação.

3. Disponível em: <https://github.com/bafurtado/policyspace2>.
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No detalhamento da produtividade dos trabalhadores, um aspecto relevante 
da construção do modelo seria incorporar um sistema de financiamento 
endógeno da melhoria da qualificação dos trabalhadores.

Do ponto de vista específico do mercado imobiliário, a nosso ver, apenas 
três aspectos não estão contemplados no PolicySpace2. Em primeiro lugar, não 
há densidade vertical, o que é relevante para destravar a oferta de residências e, 
com isso, manter os preços dos imóveis em sintonia com a demanda. Todavia, 
dado que a localização das residências é pontual, com um endereço em forma 
de latitude e longitude, enquanto o município possuir licenças de construção 
(endógenas) disponíveis, as firmas podem comprar as licenças (proxy para lotes de 
terra nua) e naturalmente densificar vizinhanças lucrativas. Embora esse processo 
não simule edifícios residenciais com vários pavimentos, a densidade dos pontos 
de imóveis pode ser adensada, condicionada ao número de licenças disponíveis.

Outro aspecto do mercado imobiliário não contemplado no modelo 
é a inversão de ativos estrangeiros no mercado imobiliário. Esse ponto parece 
especialmente determinante para cidades globais nas quais há interesse de grandes 
investidores externos. O PolicySpace2 só contempla famílias migrantes com 
recursos equivalentes aos recursos das famílias iniciais, mas não inclui investidores 
com alta capacidade de investimento.

Finalmente, a escala de análise intraurbana do mercado imobiliário ainda 
não contempla nem a regulação e zoneamento urbanísticos, em termos de 
potenciais e restrições construtivas, nem a localização de amenidades urbanas 
físicas. Tão somente a amenidade de morar próximo a famílias com renda similar 
estão incluídas no modelo.

7 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO POLICYSPACE ORIGINAL

O PolicySpace2 é uma extensão do modelo original PolicySpace lançado em 2018 
pelo Ipea (Furtado, 2018c). A seguir explicitamos os avanços feitos em relação 
à versão anterior. Para além do registro de alterações, a listagem também serve 
como exemplo de modularidade da proposta da plataforma.

1) O processo de remuneração endógena dos depósitos das famílias foi incluído.

2) O mercado de aluguéis foi introduzido no modelo.

3) Também foi incluído um setor de construção civil endógeno que 
fornece novos imóveis no mercado.

4) O efeito de afluência de famílias da vizinhança foi incluído de forma 
explícita no cálculo dos preços dos imóveis.
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5) O processo de negociação foi sofisticado com a inclusão de possibilidade 
de acesso ao financiamento imobiliário e a tentativa de barganha por 
parte do comprador. A informação sobre a oferta de imóveis globais 
também passou a integrar o processo de formação de preços no 
mercado imobiliário.

6) O processo de construção de preços agora também inclui a possibilidade 
de a permanência do imóvel à venda por períodos mais longos 
influenciar os preços.

7) A nova versão permite a geração de dados de origem e destino de 
trabalhadores e firmas em formato diretamente aplicável ao modelo, 
ainda inédito, de análise de trânsito, realizado pelo consultor do Ipea 
Francis Tseng.4 O modelo gera rotas de transporte público e privado, 
visualização e tempos de congestionamento a partir das heterogeneidades 
das famílias. Note que isso permite avaliar o tempo de congestionamento 
gerado por alterações de impostos ou produtividade dos trabalhadores, 
por exemplo.

8) O processo de consumo foi sofisticado, sendo que as famílias podem 
utilizar quaisquer recursos, inclusive de poupança, caso não tenham 
recursos para o consumo mensal.

9) A geração inicial das famílias do modelo foi alterada para garantir que 
toda família tenha pelo menos um adulto.

10) Firmas são incorporadas mensalmente, de acordo com taxa mensal 
exógena. A alocação interna ao município favorece probabilisticamente 
as regiões endogenamente mais dinâmicas do município em termos de 
número de empregados e lucro.

11) O patrimônio imobiliário passou a ser contabilizado no orçamento das 
famílias e utilizado para construção da renda permanente e consequente 
endogeneização do processo de decisão entre consumo imediato e 
consumo de longo prazo.

12) Processos de migração foram incluídos a partir dessa versão.

13) Incluiu-se ainda processos de constituição de novas famílias a partir de 
casamento (de cidadãos solteiros ou casados).

14) Foi incorporado processo de herança no qual parentes de membros 
familiares que venham a falecer herdam o patrimônio imobiliário. 
Todavia, não há imposto sobre herança implementado.

4. Disponível em: <https://github.com/frnsys/transit_demand_model>.
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15) A versão PolicySpace2 transformou a origem censitária das informações 
do nível municipal para o nível intraurbano por meio da leitura das 
informações por APs do IBGE.

16) Os dados empíricos foram atualizados do ano de 2000 para 2010.

17) O sistema de financiamento imobiliário segue o Sistema de Amortização 
Constante (SAC), mais comum para o caso brasileiro.

18) O tamanho da vacância influencia o comportamento das firmas construtoras.

19) As taxas de juros seguem valores reais, nominais ou exógenos.

20) Algumas alterações de visualizações foram aprimoradas e novos 
gráficos adicionados.




