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CAPÍTULO 3

MÉTODOS: POLICYSPACE2

A descrição do método segue a consolidação da literatura por meio do protocolo 
Visão Geral, Conceitos de Projeto e Detalhes (Overview, Design Concepts and 
Details – ODD) (Grimm et al., 2020).1 O protocolo pressupõe a compreensão 
do modelo de forma progressiva e cada vez mais detalhada. O primeiro passo é a 
descrição dos propósitos e objetivos do modelo. Esse propósito servirá para ilustrar 
a adequação do modelo, na medida em que efetivamente atendeu ao propósito ou 
não. Na sequência se descrevem os agentes, seus atributos e escalas. Conhecidos 
os agentes, o modelador descreve o programa de execução de processos; em 
que ordem os acontecimentos ocorrem no âmbito do modelo. Nesse ponto, o 
leitor já tem um bom conhecimento das especificações do modelo, e o protocolo 
ODD recomenda a discussão dos conceitos subjacentes à modelagem proposta: 
os conceitos de desenho. Nesta seção, discutem-se os princípios basilares da 
modelagem e os aspectos conceituais de sistemas complexos. Finalmente, o 
detalhamento da inicialização do modelo, os dados necessários, a descrição, a 
racionalidade e a justificativa dos subprocessos, por exemplo, os mercados presentes 
em PolicySpace2, são descritos nas seções 5, 6 e 7. As fórmulas e parâmetros para 
cada processo central estão disponíveis na seção 7.

1 ODD: PROPÓSITO

Neste livro optou-se por utilizar na sua íntegra o protocolo ODD para descrição 
e análise do modelo. Originário da literatura epidemiológica, o ODD foi adotado, 
adaptado e ampliado pela comunidade de cientistas que se utilizam de modelagem 
baseada em agentes (Grimm et al., 2006; 2020; Grimm e Railsback, 2012).  
O protocolo incorpora a descrição mais precisa do modelo construído, seus princípios 
fundamentais, propósito e detalhes. O rigor do protocolo exige, por exemplo, que 
ao iniciar a descrição se inclua a seguinte passagem: “A descrição do modelo segue 
o protocolo ODD (Visão Geral, Conceitos de Projeto e Detalhes) para modelos 
baseados em agentes” (Grimm et al., 2010, p. 2763, tradução nossa).2

1. Esta descrição é compatível com a versão número 1.1. Disponível em: <https://github.com/BAFurtado/PolicySpace2/
releases/tag/1.1>.
2. “The model description follows the ODD (Overview, Design Concepts and Details) protocol for describing individual 
and agent-based models”.
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O primeiro item previsto no protocolo é a descrição do propósito do 
modelo. Dada a característica compreensiva do PolicySpace2 e sua pretensão de 
se constituir como plataforma, estabelecemos dois propósitos centrais, cada qual 
com seu resultado associado, seguindo Edmonds et al. (2019). Como sugerido, o 
primeiro propósito se vincula ao teste de política pública realizado no capítulo 6. 
O segundo aos resultados do capítulo 5.

O primeiro propósito do PolicySpace2 é ilustrar uma explicação potencial 
que diga como diferentes alternativas de investimento de recursos públicos 
municipais em políticas de habitação e distribuição de renda entre munícipes 
podem resultar em comportamento comparativamente distinto nos indicadores 
econômicos locais. No caso simulado, a geração de famílias selecionadas para 
receber o auxílio, bem como o montante de recursos distribuídos e a forma como 
as benesses são ofertadas são endógenas ao processo. É possível compreender as 
vantagens de cada uma das alternativas: provimento de habitação, pagamento de 
aluguéis ou distribuição de auxílio pecuniário. Com isso, obtêm-se indicações 
comparativas relevantes para melhor inversão de recursos públicos. Os resultados 
são robustos para larga variação de parâmetros, processos e regiões metropolitanas 
(RMs) diferentes.

Adicionalmente, o PolicySpace2 é um modelo cujo propósito é descritivo e 
útil para realizar analogias (Edmonds e Meyer, 2017, p. 45; Grimm et al., 2020, 
p. 30).3 Em especial, PolicySpace2 se mostra capaz de articular facetas distantes 
de análise. Por exemplo, melhorias de produtividade no mercado de trabalho 
afetariam em que ordem de magnitude os preços dos imóveis ou o lucro das 
firmas? Ou ainda, como a presença de um estoque maior de imóveis desocupados 
afeta a poupança das famílias?

O PolicySpace2 é descritivo no sentido em que possibilita analisar como 
configurações diferentes de políticas afetam as dinâmicas observadas. O modelo 
permite a representação quantitativa e formal de parâmetros e regras, bem como 
seus resultados associados. Perguntas que poderiam ser incluídas nesse item 
são: i) como o aumento percentual de firmas construtoras afeta os indicadores 
macroeconômicas e a concentração de renda; e ii) como a composição 
socioeconômica das famílias, dada pelo censo de 2010, afeta a dinâmica intrínseca 
de inflação e desemprego.

O PolicySpace2 também permite avaliar a compatibilidade dos resultados 
com as hipóteses levantadas. Dessa forma, serve para ilustrar princípios gerais.

3. Ainda, conforme recomenda o protocolo ODD, o PolicySpace2 está licenciado de acordo com a Licença MIT. O código 
completo do modelo está disponível em: <https://github.com/bafurtado/PolicySpace2>. 
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Finalmente, serve, ainda, como instrumento metodológico de realização de 
analogias. É fácil utilizar o modelo para raciocinar sobre o mercado imobiliário 
de forma endogenamente integrada ao restante do sistema econômico. 
Em especial, esse propósito é verificável por meio da flexibilidade da proposta 
e seu relativamente simples processo de alteração. Se uma dada regra para 
negociação de imóveis, por exemplo, não é satisfatória ou adequada para uma 
hipótese específica, ou para um conjunto de evidências, outras alternativas, 
como o leilão, podem ser implementadas.

A indicação explícita do propósito do modelo é relevante porque indica os 
padrões a serem replicados que servirão como critério de avaliação do modelo 
(Grimm e Railsback, 2012). Como nosso propósito inclui a possibilidade de 
“articular facetas distantes de análise” com vistas a compreender mecanismos do 
mercado imobiliário, os padrões a serem replicados envolverão aspectos distintos 
do ambiente econômico. Com isso, a intenção é verificar se o comportamento 
dos indicadores econômicos do modelo se mantém dentro de margens razoáveis, 
ao mesmo tempo que o mercado imobiliário também apresenta desempenho 
semelhante ao mercado real observado.

Nesse sentido, o modelo não cumpriria seus propósitos se alguma alteração 
sensata – por exemplo, aumento no influxo de migrantes, ou crescimento de 
firmas de construção, ou ainda alteração razoável dos juros – resultasse em 
desemprego de 90% ou coeficiente de Gini de 0,01, por exemplo. Ou, ainda, 
se a caracterização do mercado imobiliário resultante do modelo não guardasse 
semelhança com dados reais do mercado imobiliário.

Em geral, o PolicySpace2 replica trajetórias esperadas de efeitos ou fatos 
estilizados no comportamento dos mercados. Por exemplo:

• o aumento do dinamismo no mercado imobiliário, quando maior 
número de famílias participa mensalmente no mercado, leva ao 
aumento do desempenho econômico, com maior volatilidade dos 
preços e aumento da desigualdade;

• o aumento da produtividade do trabalhador leva à redução dos preços 
na economia;

• a redução do número de firmas consultadas na tomada de decisão de 
compras no mercado de bens e serviços – menor competição – gera 
mais inflação; e

• quando há aumento da população, há um efeito de escala e eficiência 
com maior desigualdade e maior produção e consumo.
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Outros efeitos – por exemplo, na riqueza das famílias ou no comportamento 
do produto interno bruto (PIB) e do desemprego – não são tão óbvios e podem 
sugerir conexões interessantes, como as que seguem:

• o fato de as empresas escolherem mais trabalhadores com o critério de 
distância, em detrimento da qualificação, sugere aumento nos preços; e

• o aumento dos impostos nas firmas leva à redução dos seus lucros, porém 
também leva ao aumento dos investimentos do governo, com aumento 
dos preços dos imóveis e, portanto, maior poupança para as famílias.

Com isso, os padrões específicos que o PolicySpace2 espera replicar são:

• para o comportamento econômico em geral, comportamentos razoáveis 
dos indicadores de PIB, inflação, desemprego e coeficiente de Gini; e

• para o mercado imobiliário, semelhança na distribuição de preços  
de imóveis.

2 TRACE – FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

De acordo com o procedimento de acompanhamento da modelagem sugerida 
pela metodologia Transparent and Comprehensive Model Evaludation (TRACE)  
(Grimm et al., 2014), especificamos aqui a formulação do problema. O modelo 
deve precisar os clientes, a especificação da pergunta a ser respondida e os 
produtos necessários para fazê-lo. Adicionalmente, a aplicabilidade do modelo e 
suas possibilidades de extensão devem ser explicitadas.

O público-alvo do PolicySpace2 é formado por cientistas e gestores 
públicos interessados em compreender os mecanismos mais amplos do mercado 
imobiliário. Como descrito, a intenção do modelo é fornecer meios de raciocinar 
e realizar analogias sobre o mercado imobiliário, permitindo observar escala 
de magnitude e análise comparativa de efeitos de implementação de alterações de 
políticas públicas e comportamentos. Esse raciocínio é possível desde que o 
modelo produza indicadores macroeconômicos adequados e guarde semelhança 
com os preços do mercado imobiliário. Adicionalmente, o PolicySpace2 realiza 
teste de políticas públicas habitacionais alternativas. Em termos de extensão 
e extrapolação, algumas possibilidades são listadas a título de conclusão nas 
considerações finais.

Não excluímos a possibilidade de utilizar PolicySpace2 para previsão específica 
do mercado imobiliário, desde que mais dados de construção da base inicial 
de imóveis sejam introduzidos. Também entendemos que seria possível incluir 
mecanismos ou análises adicionais que contribuam com a compreensão mais 
ampla de fenômenos já representados aqui, tais como a questão fiscal municipal; a 
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qualificação dos trabalhadores; a desigualdade e a mobilidade social; a mobilidade 
urbana e seus efeitos de emissão de CO2; e a análise de intersetorialidade ou de 
inovação nas firmas. Qualquer uma dessas análises adicionais deveria manter os 
resultados adequados gerais e serem validados para cada caso especificamente.

3 ODD: ENTIDADES, VARIÁVEIS DE ESTADO (ATRIBUTOS) E ESCALAS

O PolicySpace2 contém seis entidades que interagem ao longo da simulação: 
indivíduos, que sempre se organizam em famílias e que habitam domicílios, 
com localização fixa; firmas, que contratam indivíduos, participam no mercado 
de trabalho e oferecem bens nos mercados de bens e imobiliário; banco, que 
recolhe depósitos e oferece empréstimos; e as entidades espaciais, os municípios, 
que podem estar subdivididos em áreas de ponderação (APs) ou não. Várias 
informações são coletadas mensalmente, portanto, atributos variáveis também 
são registrados a cada mês.

3.1 Indivíduos, trabalhadores

Indivíduos no PolicySpace2 possuem identificação própria (caractere, tamanho: 36); 
gênero (caractere: male, masculino; female, feminino); anos de estudo (inteiro: 1, 
2, 4, 6, 8, 9 a 15); e mês de aniversário (inteiro: 1 a 12), que são invariáveis.

Adicionalmente, indivíduos registram a família a que pertencem (family_id, 
caractere) e, porventura, a firma na qual trabalham, quando empregados (caractere). 
Quando não empregados, a variável assume o valor nulo (none). O pertencimento 
à família pode ser atualizado por meio do casamento, assim como o vínculo  
com a firma empregadora.

A idade dos indivíduos é obtida proporcionalmente aos dados oficiais, de 
acordo com a menor área espacial (município ou AP) no momento de criação 
(inteiro: de 0 a 100) e é atualizada anualmente, de acordo com os processos 
demográficos de aniversário.

Os indivíduos também registram uma variável numérica (float) money, 
que  representa a carteira momentânea de recursos financeiros do indivíduo. 
Note  que o trabalhador recebe individualmente recursos da firma, porém as 
decisões de compras são realizadas no âmbito da família, com a soma de recursos 
dos outros membros familiares. Indivíduos empregados também registram 
mensalmente, na variável distance a distância percorrida entre casa trabalho. 
Quando não empregados, a variável numérica retorna ao valor zero.
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3.2 Famílias (coletivo)

As famílias congregam um ou mais indivíduos e são, na prática, o ambiente de 
tomada de decisões e partilhamento financeiro. Apenas a variável de identificação 
da família permanece a mesma durante toda a simulação. Todas as outras são 
atualizadas ao longo de cada processo.

A variável members registra os agentes membros da família. Como utilizado 
em modelagem por Programação Orientada a Objetos (Object-Oriented 
Programming – OOP), a variável contém o próprio indivíduo que compõe a 
família. Com isso, as variáveis do indivíduo, tais como sua carteira financeira, por 
exemplo, permanecem acessíveis de dentro da família, desde que o indivíduo se 
mantenha como membro.

A composição dos membros das famílias pode se alterar por meio 
de casamento ou falecimento; e por nascimento, filho de alguma mulher 
componente da família.

Outro objeto que é acessado como uma variável das famílias é house. 
Essa variável se refere ao domicílio no qual a família reside no momento, podendo 
ser proprietária ou locatária. Ao mesmo tempo, registra-se a identificação da 
região na qual a residência corrente está localizada (region_id). Há ainda uma lista 
com eventuais propriedades de imóveis, denominada owned_houses, que se altera 
quando há venda ou compra de algum imóvel pela família.

Outras variáveis numéricas, atualizadas mensalmente e registradas no 
âmbito da família incluem: balanço financeiro (balance); poupança (savings); 
riqueza – na qual se contabilizam os ativos financeiros e os imóveis (wealth); 
pagamento de eventuais prestações de empréstimos; e cálculo da renda permanente 
(last_permanent_income).

3.3 Firmas

As firmas possuem localização fixa (address), que consiste em objeto geográfico 
do tipo point da classe shapely, referindo-se as suas coordenadas. Todas as outras 
variáveis são atualizadas mensalmente e incluem o saldo disponível em conta 
(total_balance), quantidade produzida (amount_produced), preço corrente do 
produto4 (prices), salários pagos (wages_paid), lucros auferidos e impostos pagos 
(taxes_paid). A quantidade vendida (amount_sold), em número de unidades do 
bem (float) e o faturamento (revenue) são reinicializados em zero, no início de 
cada mês. Finalmente, as firmas também registram o preço atribuído ao produto.

4. O PolicySpace2 só conta com um produto homogêneo por firma – diferenciado pela localização da venda – e pelo 
preço. Contudo, a programação conta com um inventário que poderia incluir novos produtos, também endogenamente 
gerados, mas que permanecem com apenas um produto.
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Adicionalmente, as firmas de construção, especificamente, contêm a 
informação se estão construindo ou não (booleana, building), o inventário de 
imóveis construídos e ainda não vendidos (houses_inventory), o custo, o tamanho, 
a qualidade e a região do domicílio em construção (building_region, building_size, 
bulding_cost, bulding_quality). Finalmente, há uma organização do fluxo de caixa 
da firma, de modo que a venda do imóvel não é contabilizada à vista, mas, sim, 
em prestações. Para permitir o fluxo de pagamento dos funcionários, os dados 
são registrados na variável (cash_flow), que é um dicionário contendo o mês de 
pagamento e a prestação.

3.4 Domicílios

Os domicílios mantêm também uma identificação única, endereço, qualidade 
e região de localização, todos atributos invariáveis. O preço (float, price) é 
ajustado a partir da alteração de preços da região e outros fatores.5 O domicílio, 
especificamente, contém a identificação da família (family_id) que se refere 
ao ocupante (proprietário ou locatário) e da família proprietária (owner_id). 
Quando em locação, a residência mantém informação referente ao pagamento 
de aluguel  (rent_data); e, quando desocupada, registra o número de meses à 
venda (on_market).

3.5 Banco

Um banco concentra depósitos dos clientes – identificados separadamente  –, 
registra os recursos disponíveis em caixa (float, balance), referente ao lucro 
com empréstimos e dispêndios e o total de ativos (outstanding_loans). Mantém 
ainda uma carteira com os depósitos e prazos identificados. A cada concessão 
de empréstimo efetivada, uma instância, denominada loan, é criada e registra a 
idade do contrato, o valor do principal, o saldo devedor (principal mais juros), 
os pagamentos realizados e o número de atrasados, bem como duas informações 
referentes à liquidação do empréstimo (paid_off) ou a existência de pagamentos 
em atraso (delinquent).

3.6 RMs, municípios e APs

Centrais na espacialidade do PolicySpace2, as regiões são APs construídas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em alguns casos, o 
município possui apenas uma AP, que coincide espacialmente com os municípios. 
Do ponto de vista de localização e geração de dados espaciais, as APs são utilizadas 
como elemento espacial sempre que há informação disponível nesse nível (gênero, 
idade, população). Também em relação ao mercado imobiliário, cada AP tem 

5. Ver detalhes na subseção 7.7.
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seu índice de qualidade de vida (Quality of Life Index – QLI), atualizado de 
forma individual. Ou seja, o valor é o mesmo para todas as APs do município no 
início, porém se atualizam de acordo com os ganhos (ou perdas) proporcionais 
de população, ao longo da simulação. Do ponto de vista de arrecadação de 
impostos e registro de informações estatísticas macroeconômicas (PIB, inflação, 
orçamento), o município é a unidade de referência. Funciona como centro de 
arrecadação, recebendo o orçamento e redistribuindo de forma proporcional 
às populações de cada AP. Com isso, mantém como atributos o QLI (index), 
o PIB (gross domestic product – GDP), a população (pop), além de dicionários 
que registram tributos com valores mensais e acumulados (treasure, cumulative_
treasure, applied_treasure). Por fim, cada região contém um número exógeno de 
licenças para construção de novas residências (licenses).

3.7 Escalas

Em termos temporais, a escala de operação do PolicySpace2 é mensal. Os processos 
descritos, conforme a sequência da subseção 4.2, se sucedem todos os meses. 
Por padrão, a simulação roda de janeiro de 2010 a dezembro de 2020, portanto por 
120 ciclos. Entretanto, o modelo também pode ser configurado para ser iniciado 
em 2000, a partir dos dados do censo 2000 e das APs de 2000, e durar quantos 
meses o modelador escolher, até no máximo 2030. A partir de 2030 não estão 
configurados os dados de mortalidade do IBGE, portanto não é possível rodar 
para anos posteriores.

Em termos espaciais, como descrito na subseção anterior, o PolicySpace2 opera 
no nível intraurbano, com os limites oficiais das APs do IBGE, que são agregações 
de setores censitários e mantêm dados amostrados ponderados estatisticamente. 
As APs se agregam em municípios que são entidades do modelo e operam na 
arrecadação e distribuição de impostos. Finalmente, cada simulação é independente 
para uma Área de Concentração de População (ACP) do IBGE (2016),  
o que equivale à parte mais dinâmica e central das 46 RMs utilizadas.

Com isso, não há, portanto, migração ou viagem entre RMs. Para o caso de 
São Paulo, por exemplo, que apresenta várias RMs muito integradas e próximas, 
é possível simular as de Campinas, Santos e São Paulo em conjunto. Todavia, 
nesse caso, haverá deslocamentos diários entre qualquer ponto das RMs no seu 
conjunto, embora mediados pelo custo de transportes.

4 ODD: VISÃO GERAL DE PROCESSOS E SEQUÊNCIA DE PASSOS EXECUTADOS

A intuição geral do modelo e a visão geral dos processos são apresentadas inicialmente 
no capítulo 2. As fórmulas e a racionalidade baseadas na literatura são feitas para 
cada processo na descrição dos submodelos (seção 7 do capítulo 3). O relevante 
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nesse ponto de acordo com a prescrição do protocolo ODD é a ordem de execução 
de cada etapa e de cada fase e qual a racionalidade para cada ordenamento. Ao 
mesmo tempo, são detalhadas as variáveis que são atualizadas, a cada passo.

O PolicySpace2 é uma simulação com periodicidade mensal que, na 
configuração-padrão, ocorre 120 vezes (2010-2020). A chamada central do 
modelo ocorre por meio do programa main.py, executado pelo intérprete 
Python (versão 3.7). Esse módulo determina o número de simulações que serão 
executadas e compatibiliza os parâmetros para cada simulação. No modo-padrão 
(python main.py run),6 a simulação é executada apenas uma vez, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos no arquivo params.py e as informações sobre data inicial 
e final, nome da RM, percentual de população a considerar, local de salvamento, 
entre outros detalhes de cada execução.

Quando a chamada é feita no modo sensitivity, que envolve a simulação com 
variação de parâmetros e produção de gráficos comparativos, o módulo main.py 
organiza cada execução individual, para cada grupo de parâmetros.

4.1 Geração de agentes

Três processos são executados sequencialmente. Em primeiro lugar, ocorre a 
geração de agentes determinada pelos parâmetros escolhidos. Como esse processo 
é demorado, é possível salvar os agentes já criados e apenas ler os arquivos 
correspondentes na próxima simulação. Também é possível realizar o ajuste para 
que agentes novos sejam criados a cada simulação.

Os arquivos salvos são específicos para uma dada combinação de parâmetros 
que influenciam a geração dos agentes. Assim que qualquer alteração em qualquer 
desses parâmetros, necessariamente, leva à geração de novo conjunto de agentes. 
Os parâmetros que influenciam a geração de agentes são os descritos a seguir.

1) Members_per_family: utilizado apenas quando a data inicial de simulação 
é o ano de 2000. Para 2010, o número de membros da família é lido 
diretamente dos dados das APs.

2) House_vacancy: determina a vacância no número de imóveis de saída do 
modelo no primeiro mês.

3) Simplify_pop_evolution: é um parâmetro de simplificação do processo 
de geração de agentes por idade. Caso seja determinado como falso, 
esse parâmetro gera a população probabilisticamente para cada ano de 
idade. Quando verdadeiro, que é a escolha-padrão, as idades dos agentes 
são sorteadas em seis grupos agregados de idades.

6. Ver a seção 8, que descreve a operacionalização da simulação.
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4) Percentage_actual_pop: é o percentual da população da RM a ser 
considerada. Como padrão, utilizamos 1% da população. É possível 
rodar com 100% da população, mas a demanda computacional é 
relativamente grande e só simulamos nesse caso para a RM de Ipatinga, 
em Minas Gerais.

5) T_licenses_per_region: refere-se ao número de novas licenças para 
construção por AP a cada mês. O valor-padrão é random, o que, na 
prática, leva à geração de uma ou nenhuma licença por AP por mês, 
o que parece mais do que suficiente para abastecer o mercado de 
construção civil simulado, uma vez que sobram muitas licenças ao 
final do processo.

6) Percent_construction_firms: determina o percentual entre as firmas do 
modelo que serão firmas de construção civil. O número de firmas em si 
é proporcional ao percentual da população simulada e iniciada a partir 
de dados reais de número de firmas por APs (no ano-padrão de 2010).

7) Starting_day: pode ser determinado como janeiro de 2000 ou janeiro de 
2010, sendo este último o parâmetro-padrão.

Para detalhes do processo de geração de agentes, ver a subseção 4.1. Aqui, 
o relevante é especificar a ordem de geração dos agentes. Os primeiros agentes 
a serem criados são as regiões, quais sejam, as menores unidades espaciais de 
análise a partir das APs do IBGE. É feita uma iteração sobre as regiões, sem 
ordem específica, uma vez que elas são independentes entre si, e a geração 
depende somente dos dados. A partir de então, para cada região são criados, 
sucessivamente, os agentes, as famílias e os imóveis para aquela região.

O número de agentes criados para cada região é dado pelo percentual de 
população real naquela determinada região (AP), de acordo com o número 
de  agentes de cada gênero e de cada idade. Uma vez criados os agentes e as 
famílias de cada região, os agentes são alocados como membros de cada família 
de forma separada para adultos (acima de 21 anos) e crianças. Os agentes são 
embaralhados de forma aleatória antes de serem alocados às famílias.

A alocação de adultos é feita de forma tão equânime quanto possível, 
de modo que as famílias tenham proporções similares de adultos. A alocação 
de crianças é feita para todas as crianças com a escolha das famílias de forma 
aleatória, de modo que possa haver famílias com mais crianças e famílias com 
nenhuma criança.

Na sequência, os imóveis são embaralhados e distribuídos a um percentual 
das famílias, de acordo com parâmetro exógeno. Nessa primeira parte do processo, 
a intenção é que cada família desse percentual seja possuidora de seu próprio 



Métodos: PolicySpace2  | 49

imóvel. Os imóveis restantes são alocados de forma aleatória às famílias e poderão 
ser alugados pelas famílias que não possuem imóveis. Isso é repetido para cada 
região da simulação corrente. Na prática, algumas famílias recebem mais de um 
imóvel e outras nenhum imóvel.

Ao final do processo, cada agente pertence a uma família que possui um 
endereço de residência, podendo ser em imóvel próprio ou alugado e todos os 
imóveis possuem alguma família que é proprietária, embora nem todos os imóveis 
estejam ocupados.

Um segundo processo geral apenas controla a passagem de dias e a cada 
mês processa todos os passos descritos a seguir. Embora nenhum processo seja 
executado diariamente, trimestralmente ou anualmente, essa possibilidade existe 
na programação do modelo.

4.2 Processos mensais

Após a inicialização dos agentes – por meio de geração ou leitura –, a simulação 
percorre as mesmas atividades, mês a mês, até o fim do período estabelecido. 
A chamada de comandos ocorre na ordem apresentada a seguir.

1) Os juros mensais e os juros de financiamento imobiliário são lidos de 
dados exógenos.

2) Cada região (AP) disponibiliza novas licenças para a construção civil 
(exógeno). Como o processo é independente, a ordem não altera a execução.

3) Novas firmas são incorporadas ao modelo. Enquanto o número 
absoluto de firmas segue o padrão exógeno empiricamente observado, 
sua alocação em cada AP se dá probabilisticamente de acordo com o 
número de empregados e lucro médios.

4) As firmas atualizam sua produção. Esse processo também é independente 
para cada firma e depende apenas do número de funcionários e da 
qualificação deles.

5) Os processos demográficos de mortalidade, fertilidade e envelhecimento, 
com parâmetros de probabilidade exógenos e dados oficiais, são 
executados. O processo ocorre anualmente, no mês de aniversário de 
cada agente. As coortes são operadas por Unidade da Federação (UF), 
que é a origem das probabilidades, e por ordem crescente de idade. 
O primeiro processo que ocorre é o avanço de idade, para em seguida 
serem atualizadas a probabilidade de casamento (para aqueles acima de 
21 anos) e a probabilidade de morte. Para as mulheres, adicionalmente 
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para aquelas entre 14 e 50 anos, é verificada a probabilidade de dar à luz. 
Caso positivo, um novo agente é criado e incorporado à família da mãe.

6) Em seguida, ocorrem os processos de imigração e casamento. 
Por município, é calculado, a partir de dados exógenos e estimação linear 
para os anos sem informação, o número de migrantes anual, alocando 
igualmente para cada mês do ano. O mesmo procedimento descrito no 
processo de geração é realizado. Primeiro ocorre a geração dos agentes, 
depois das famílias e então a alocação de agentes nas famílias novas. 
Entretanto, no momento de alocação do imóvel, a família é direcionada 
ao mercado de aluguéis. As famílias que não conseguirem alugar um 
imóvel não são inseridas no modelo.

7) No processo de casamento, todos os agentes – com sua probabilidade de 
realizar novo casamento atualizada anualmente no mês de aniversário – 
são incluídos probabilisticamente em uma lista. A lista é embaralhada 
e são formados pares de forma aleatória. O casamento e a formação da 
nova família só se efetivam se a nova família consegue encontrar imóvel 
para alugar.

8) O mercado de bens tem início com o consumo das famílias. As famílias 
selecionam uma amostra das firmas de modo aleatório e tamanho fixado 
de forma exógena por parâmetro.

9) O banco cobra as prestações de financiamento imobiliário devidas, de 
acordo com a ordem presente na sua carteira, família a família.

10) As firmas avaliam o faturamento, pagam impostos e calculam lucros ou 
prejuízos. Pagam seus empregados e decidem se atualizam os preços.

11) Antes do planejamento da construção civil, a vacância de imóveis global 
mensal é calculada. Para cada firma construtora, ocorre o processo de 
planejamento de novos imóveis e, na sequência, a verificação se imóveis 
anteriormente planejados foram concluídos. Caso afirmativo, eles 
entram no portfólio de vendas da firma.

12) O mercado de trabalho se inicia com a formação de uma lista que 
inclui todos os agentes em idade laboral (entre 16 e 70 anos) que não 
estão trabalhando. Na sequência, de forma probabilística, de acordo 
com parâmetro exógeno, as firmas avaliam se participam do mercado 
de trabalho naquele mês. Se optarem pela participação, podem demitir 
um empregado ou abrir um posto de trabalho novo.

13) Os candidatos e as firmas são embaralhados. Verifica-se, de acordo com o 
último salário existente do candidato e o decil de renda correspondente, 
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se há posse de carro para transporte individual ou não. As vagas 
disponíveis são divididas de acordo com o parâmetro exógeno entre 
aquelas cujo critério é por proximidade e aquelas por qualificação. Cada 
uma das listas é ordenada de forma que as firmas que pagam maiores 
salários escolhem primeiro. O processo por qualificação ocorre primeiro 
e é seguido do processo por proximidade. Para cada firma que inicia o 
processo de contratação, uma amostra de candidatos é selecionada.

14) Depois do processo de seleção, entretanto, as firmas e os candidatos são 
organizados de acordo com o valor do indicador geral de ofertas, qual 
seja, cada candidato que participou de cada processo seletivo realiza a 
classificação da firma de acordo com o salário e o custo de transporte. 
Adicionalmente, a qualificação também é incluída no cálculo do 
indicador para o caso das firmas que se utilizaram desse critério. 
Com  isso, o ordenamento final é o score da soma da qualificação do 
candidato (lado da firma), mais o salário descontado do custo real 
de transporte (lado do candidato). A firma do par candidato-firma 
com score mais alto realiza a contratação e ambos saem do mercado.  
O próximo par realiza a contratação, e assim sucessivamente, sempre 
que o par ainda permanecer no mercado.

15) Logo em seguida, as transações do mercado imobiliário se realizam. 
Uma  amostra das famílias determinada por parâmetro exógeno é 
escolhida. Todos os imóveis têm seus preços atualizados, e aqueles 
desocupados integram a lista de imóveis à venda e atualizam a informação 
referente a quanto tempo estão disponíveis no mercado. As famílias são 
ordenadas por poder de compra, incluindo potenciais financiamentos 
imobiliários. Os imóveis são divididos entre o mercado de aluguéis e de 
vendas de acordo com a proporção de parâmetro exógeno.

16) O mercado de aluguéis ocorre primeiro. Nesse caso, as famílias 
são ordenadas de acordo com sua variável de renda permanente.  
Os imóveis para alugar compõem uma amostra aleatória. Se há imóvel 
cujo aluguel é menor que a renda permanente da família, ela escolhe 
um imóvel aleatório. Todavia, quando a família já está instalada – 
não é migrante ou proveniente de novo casamento –, concretizará a 
mudança somente quando a mudança for para uma residência melhor 
(mais cara). Quando o aluguel não é compatível com a renda da 
família, propõe um desconto, proporcional ao tamanho da oferta de 
imóveis vagos, para o imóvel de aluguel mais barato.

17) No mercado de compra e venda, a família escolhe uma amostra de 
imóveis disponíveis no mercado e tenta comprar o imóvel mais caro na 
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amostra. Se o imóvel escolhido está nos limites de sua poupança, negocia 
o preço e realiza a compra. Se o imóvel está dentro dos limites de sua 
poupança acrescida de financiamento, a família solicita financiamento 
imobiliário. Caso o financiamento seja negado, a família sai do mercado. 
Se o imóvel está acima dos limites da poupança da família, acrescido do 
financiamento potencial, busca o próximo imóvel mais barato.

18) As famílias fazem investimentos, quando é o caso.

19) Municípios investem os impostos arrecadados em melhorias públicas.

20) As estatísticas e informações mensais do modelo são coletadas.

5 ODD: CONCEITOS DE DESENHO DO MODELO

O desenho do modelo buscou representar os processos do ponto de vista das 
famílias e firmas com suporte na literatura, quando disponível. Seguindo 
a proposta de construção da descrição do modelo ODD, os detalhes de cada 
submodelo constam na seção 7.

5.1 ODD: princípios básicos – processo de decisão dos agentes

O princípio básico norteador do PolicySpace2 foi a intenção de descrever os 
processos do complexo mercado imobiliário de forma inicialmente simples e 
intuitiva. A partir desse modelo básico, foram incorporados dados empíricos 
constituintes e um conjunto de parâmetros razoáveis no intuito de observar o 
comportamento da economia após alterações nos processos e nos parâmetros. 
Com isso, busca-se compreender melhor os mecanismos de interação e conexão 
entre a economia como um todo e o mercado imobiliário em específico, ao mesmo 
tempo que se incluem várias dimensões de análise ao problema. O PolicySpace2 
reúne no mesmo modelo as idiossincrasias e localização do bem imóvel, o mercado 
de construção assíncrono, a relevância dos processos de produção, mercado de 
trabalho e salários endógenos, o financiamento imobiliário e as alterações nas 
famílias em um ambiente empírico específico para cada RM brasileira.

Entre as tradições de modelagem, o PolicySpace2 consegue unir tradições 
puramente econômicas e não espaciais, como as revisadas por Dawid e Gatti 
(2018), aos modelos com origem em análises de mobilidade (Waddell, 2011), 
incluindo salários endógenos, ausentes nas análises típicas de mercado imobiliário 
(Baptista et al., 2016; Guerrero, 2020; Hamill e Gilbert, 2016) e ainda mercados 
de trabalho, a exemplo do modelo seminal de Neugart e Richiardi (2012). Além de 
incluir aspectos de todas essas abordagens é espacialmente mais detalhado que 
modelos da tradicional corrente de mudanças de uso do solo (Parker et al., 2003), 
com processos espaciais presentes em todos os mercados.
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Em termos de concepção e desenho de modelagem, note que tradicionalmente 
na literatura econômica processos são instantâneos com resolução de equações e 
ajuste de preços de forma a equilibrar o mercado. Na prática, entretanto, a firma só 
conhece a demanda após efetivado o consumo das famílias e não tem informações 
suficientes para determinar com precisão preços e salários. Alguns pontos centrais 
da simulação se baseiam em abordagens de modelagem presentes na literatura, 
outros foram incluídos a partir de nossa própria concepção. Marcantemente, 
destacamos a seguir – de forma complementar à descrição dos submodelos – 
processos de difícil desenho e como foram implementados.

1) Decisão de preços da firma: Blinder (1994) faz uma revisão das práticas 
das firmas a partir de um survey e identifica vários padrões distintos 
na tomada de decisões de preços. Incorporamos algumas das sugestões 
de comportamento das firmas conforme propostas por Blinder ao 
incluir parâmetros exógenos que controlam a frequência com que as 
firmas atualizam seus preços. Tampouco as firmas avaliam o mercado 
de trabalho todos os meses, mas usualmente em alguns intervalos de 
três ou quatro meses. Adicionalmente, optou-se pelo comportamento 
no qual a firma observa o próprio inventário para estabelecer preços 
(Seppecher, Salle e Lavoie, 2017).

2) Decisão de salários: os salários são determinados a partir das receitas 
da firma, descontados os impostos e o tamanho de desemprego 
global. Quanto maior o desemprego, menor o volume de receitas a 
ser distribuído entre os trabalhadores. A distribuição é feita de forma 
proporcional à produtividade de cada um.

3) Decisão de consumo das famílias: a decisão de consumo das famílias 
é baseada no cálculo da sua renda permanente (Dawid e Gatti, 2018), 
de modo que é proporcional aos recursos monetários disponíveis, à 
poupança da família e ao seu patrimônio. Na prática, todos os valores 
que excedem o cálculo da renda permanente são direcionados à 
poupança, enquanto valores até a renda permanente são direcionados 
ao consumo. Eventualmente, quando não há recursos imediatos para 
pagamento de empréstimos, aluguéis ou consumo, os recursos são 
subtraídos da poupança.

4) Mercado de trabalho e decisões de contratação: os processos utilizados 
seguem em geral aqueles descritos na literatura (Neugart e Richiardi, 
2012). Incluem, por exemplo, a relação negativa entre a oferta de 
trabalhadores (desemprego) e a definição dos salários. Segue também a 
busca das firmas por trabalhadores mais qualificados. Adicionalmente, 
PolicySpace2 se utiliza do fator de proximidade, mais especificamente 
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o custo de transporte condicionado ao acesso aos serviços públicos e 
privados de transportes, como critério do trabalhador na escolha da 
firma. Não está incluído nenhum processo de interação ou de redes 
sociais na amostra que a firma se utiliza para os processos seletivos.

5) Processo de negociação de imóveis no mercado imobiliário: o processo 
de definição de preços tradicional segue um arcabouço mais abstrato 
(Dipasquale e Wheaton, 1996) de difícil aplicação na prática ou em 
ABM, já que não é microfundamentado e não descreve o caminho 
para o equilíbrio. Ainda assim, o cálculo de preços de imóveis a partir 
de regressões hedônicas está bem estabelecido na literatura, segundo 
o texto seminal de Rosen (1974). O preço transacionado, todavia, é 
de difícil mensuração (Glaeser e Nathanson, 2017). No PolicySpace2 
desenhamos um processo relativamente engenhoso que permite preços 
acima e abaixo do mercado. Descrito em detalhes na subseção 7.7, o 
processo de negociação em si envolve duas fases. Do lado da demanda, 
o comprador faz uma avaliação hedônica do preço, incorporando as 
características intrínsecas do imóvel, a qualidade de vida municipal, que 
evolui de acordo com o dinamismo de suas empresas e é ponderada pelo 
peso da população de cada AP e a renda média das famílias da vizinhança 
como proxy para aspectos de percepção (Galster, 2001; Furtado, 2011). 
Do lado da oferta, o vendedor estima corretamente a poupança real 
da família, incluídos potenciais financiamentos bancários. O ajuste de 
preços, por sua vez, é feito como média das duas estimativas, quando a 
poupança é suficiente. Caso contrário, o vendedor verifica o tamanho 
da oferta de imóveis global no mercado (a vacância) e pode aceitar 
probabilisticamente um certo nível de desconto. 

6) Eficiência da gestão municipal: um parâmetro exógeno transforma 
linearmente os recursos arrecadados e transferidos para o erário 
municipal em alterações do QLI do município. Esse indicador é 
utilizado na formação de preços do mercado de imóveis. Todavia, note 
que esse fator é apenas um elemento componente referencial do preço 
estimado, e o efetivo preço transacionado dependerá da capacidade de 
poupança da família.

7) Decisão de participação no mercado imobiliário e decisão entre alugar 
ou comprar: não encontramos elementos suficientes para caracterizar 
quando as famílias decidem participar no mercado imobiliário 
(Furtado e Souza, 2020), sendo que apenas temos indicações empíricas 
da frequência com que o fazem. Também não obtivemos indícios do 
processo de decisão entre morar em imóvel próprio ou alugar, sendo 
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que a análise dos dados empíricos sugere que tanto famílias com maior 
ou com menor poder econômico escolhem alugar ou comprar (Furtado 
e Galindo, 2010). Assim, esses dois processos são operados por meio de 
parâmetros exógenos.

8) Decisão de conceder financiamento imobiliário: o processo de decisão de 
concessão de empréstimo se inicia pela avaliação de três critérios-padrão: 
i) se o banco possui recursos para empréstimo; ii) se a família requisitante 
já não possui algum empréstimo; e iii) se o conjunto de empréstimos já 
oferecidos não ultrapassa o percentual exogenamente fixado de exposição 
do banco, ou seja, se não excedeu a quantidade de depósitos que devem 
ser retidos compulsoriamente.

9) Produtividade das firmas: a produtividade das firmas varia de acordo 
com a qualificação dos seus empregados (Gaffeo et al., 2008). Dois 
parâmetros fazem um ajuste global da produtividade e a consequente 
quantidade de produtos que cada firma produz.

5.2 ODD: emergência

Dado o nível de complexidade para o qual o PolicySpace2 evoluiu, com o número 
de mecanismos, parâmetros e dados empíricos, é difícil dizer qual resultado 
é especificamente emergente. A análise de sensibilidade – realizada inúmeras 
vezes no processo de construção e desenvolvimento do modelo e analisada 
no capítulo 5 – sugere, entretanto, que a produtividade dos trabalhadores é o 
mecanismo singular de maior influência no comportamento geral da economia. 
Em relação ao mercado imobiliário, a eficiência da transformação de recursos 
arrecadados em melhoria do QLI também parece ser especialmente influente 
nos preços finais transacionados no mercado imobiliário.

Um terceiro fator de relevância no modelo é a composição empírica 
inicial das vizinhanças. Simulações que envolvem exatamente o mesmo 
conjunto de parâmetros iniciais, mas que se utilizam de dados para RMs 
diferentes, resulta em comportamento com trajetória diferente para alguns 
indicadores centrais, tais como a evolução do desemprego, do PIB ou o lucro 
das empresas, por exemplo.

De todo modo, para grande conjunto de variações analisadas, há 
crescimento ou manutenção do PIB e dos empregos, com inflação relativamente 
comportada, com poucas combinações em que supera 20%. O coeficiente de 
Gini também se mantém estável para todas as configurações com a maioria dos 
valores finais entre 0,4 e 0,55. Os pagamentos de impostos e o consumo geral 
das famílias também são preservados para a grande maioria das configurações 
de parâmetros e mecanismos.
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5.3 ODD: adaptação

Vários mecanismos incluem tomada de decisão a partir da situação observada 
localmente e sua consequente adaptação, entre as quais se encontram as 
que se seguem.

• Famílias decidem solicitar financiamento imobiliário caso o imóvel mais 
caro da sua amostra esteja acima do valor da sua poupança disponível.

• Os candidatos escolhem a firma de acordo com critério de ranqueamento, 
que inclui seu próprio custo de transporte, com sua característica de 
usuário de transporte público ou individual.

• Novos casais abandonam planos de criação de novas famílias se não 
obtêm sucesso no mercado de aluguéis. O mesmo ocorre com novas 
famílias imigrantes.

• As firmas contratam ou dispensam empregados de acordo com sua 
performance de vendas realizada no mercado de consumo.

• As firmas construtoras ponderam a rentabilidade projetada e o tamanho 
da oferta corrente de imóveis ao planejar construir novos imóveis.

5.4 ODD: objetivos

Não há no PolicySpace2 funções de utilidade explícitas. De todo modo, podemos 
listar alguns objetivos buscados pelos agentes ao longo da simulação.

• Candidatos em idade laboral sempre buscam empregos.

• Imóveis desocupados sempre estão disponíveis para aluguel ou venda.

• Famílias sempre buscam comprar o imóvel mais caro de sua amostra, 
embora somente se mudem para o mais caro (melhor) quando pelo 
menos um membro da família esteja empregado.

• Firmas buscam contratar trabalhadores com maior qualificação possível 
ou que morem mais próximos, no intuito de reduzir seu próprio custo 
de transporte subsidiado.

• Vendedores buscam extrair a maior poupança das famílias compradoras.

• Bancos buscam realizar empréstimos para famílias que possuem 
patrimônio proporcionalmente suficiente para arcar com os pagamentos.

• Famílias buscam manter seu consumo em sintonia com sua renda 
permanente calculada.
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5.5 ODD: aprendizado

O PolicySpace2 não contém métodos endógenos de alteração de comportamento 
a partir de experiências anteriores. Antevemos a possibilidade de implementar 
alteração endógena de qualificação do trabalhador.

5.6 ODD: previsão

Também não há previsão explícita no PolicySpace2. Em três momentos, os agentes 
consideram implicações futuras de ações presentes.

1) Na construção civil, o planejamento para a construção de novos imóveis 
envolve a lucratividade presente, bem como o tamanho da oferta 
presente para decidir se inicia processo de construção de imóveis que 
ficarão prontos no futuro.

2) As famílias, ao realizarem o cálculo de renda permanente, consideram 
os juros correntes na economia e o impacto sobre seu patrimônio futuro 
para decidir sobre parcela de consumo presente.

3) As firmas observam a demanda anterior e seu consequente efeito 
sobre suas finanças para decidir no presente sobre o aumento ou a 
redução do tamanho da equipe de trabalhadores e sua capacidade de 
produção futura.

5.7 ODD: percepção

Globalmente, apenas os indicadores referentes ao desemprego e a vacância geral 
de imóveis são conhecidos de todos os agentes. O resto das informações são 
restritas aos agentes no momento de sua interação, conforme a seguir.

• No caso da negociação no mercado imobiliário, as famílias conhecem os 
preços calculados dos imóveis de uma pequena amostra. Os vendedores 
estimam (acertadamente) a poupança das famílias, quando ocorre a 
decisão conjunta de preços. Adicionalmente, as famílias conseguem 
estimar a componente da renda média das famílias da vizinhança ao 
calcular os preços dos imóveis em oferta da sua amostra.

• As firmas observam apenas sua receita, a qualificação de seus 
trabalhadores e o desemprego global para determinar salários. Os preços 
são atribuídos por meio de informações da própria firma.

• As firmas de construção civil conseguem calcular a rentabilidade prevista 
no planejamento de novos imóveis a partir de médias de tamanho, 
qualidade e preço de alguns imóveis para as regiões pretendidas.



PolicySpace2: modelando mercado imobiliário e políticas públicas58 | 

• Os trabalhadores sabem o salário oferecido pela firma, quando 
participam de um processo seletivo e também calculam a distância e o 
custo de transportes da sua residência corrente à firma.

• Os bancos conhecem o patrimônio de seus clientes, bem como sua 
presença ou ausência na carteira no momento de decidir sobre a 
concessão de financiamento imobiliário.

• As famílias conhecem os preços e as distâncias de uma amostra de firmas 
no momento da decisão sobre consumo.

• Os municípios conhecem o quantitativo de sua população mensalmente. 
Também são efetivos na cobrança de todos os impostos, portanto, conhecem 
os proprietários e locatários de imóveis, os que transacionaram imóveis, o 
consumo das famílias, o pagamento dos trabalhadores e o lucro das firmas.

5.8 ODD: interação

Os agentes interagem entre si nos três mercados; e com o banco, quando 
necessitam financiamento ou desejam fazer investimentos, conforme adiante.

• No mercado imobiliário, a interação é mediada pela competição, sendo 
que a família busca comprar o imóvel mais caro, de melhor qualidade, 
melhor qualidade, da sua amostra e alugar o mais barato da amostra que 
seu orçamento permita.

• No mercado de bens, a interação também é mediada pelos preços e 
localização das firmas, entre aquelas contidas na amostra – que varia 
todo mês – da família.

• Também no mercado de trabalho, a contratação é mediada pela 
competição entre os agentes, considerados os critérios de maior 
qualificação e custo de proximidade à firma.

Há outros dois processos de interação implícitos. O primeiro se refere à 
influência da renda do conjunto de famílias de uma dada vizinhança nos preços 
dos imóveis daquela localidade. O segundo se refere à influência da dinâmica 
arrecadatória das firmas de um dado município e seu impacto, via arrecadação de 
impostos, no QLI municipal.

5.9 ODD: estocasticidade

Processos aleatórios são utilizados inúmeras vezes ao longo de uma simulação como no 
PolicySpace2. De forma geral, todo processo descrito como probabilístico – como a 
participação no processo de casamento, fertilidade ou mortalidade – implica sortear 
um número entre zero e um, por exemplo, e verificar se o número é maior ou menor 



Métodos: PolicySpace2  | 59

que a probabilidade que se testa. Também são processos aleatórios todas as vezes que 
há uma seleção de amostra entre os agentes do modelo. A título de exemplo, os 
dados de entrada sugerem que um homem de 79 anos de idade, residente no 
Distrito Federal, em 2020, tem uma probabilidade de 0,0438 de morrer ao longo 
do próximo ano. No mês de aniversário, o modelo processa um número aleatório. 
Se o valor sorteado é superior à probabilidade, o agente permanece na simulação.

A semente (seed) que determina o processo gerador de números aleatórios 
na simulação é controlada de modo que seja possível replicar exatamente a mesma 
simulação, utilizando-se da mesma semente, independentemente dos inúmeros 
processos aleatórios existentes. A aleatoriedade é contrabalançada pela simulação 
do modelo repetidas vezes, com sementes diferentes, e o resultado é apresentado 
como média das várias simulações.

Os seguintes processos envolvem estocasticidade.7

1) Geração de agentes:

a) no pareamento entre qualificação e anos de estudo;

b) na atribuição de idade, entre o grupo de idade;

c) na alocação de recursos financeiros iniciais;

d) no mês de aniversário;

e) na entrada de imigrantes, a partir da escolha de um agente existente 
para replicar as características – exceto recursos financeiros;

f ) no momento de embaralhar e alocar os agentes nas famílias;

g) na escolha do endereço pontual do imóvel dentro da AP;

h) no tamanho e qualidade do imóvel;

i) na alocação de urbano ou rural para municípios com somente uma AP;

j) no processo de alocação de imóveis às famílias; e

k) no balanço financeiro inicial das firmas.

2) No mercado imobiliário:

a) na composição da amostra de imóveis que cada família verifica;

b) na probabilidade da concessão de financiamento imobiliário pelo 
banco, para transpor o critério de montante de recursos emprestados 
em proporção ao patrimônio da família;

7. A lista não tem garantia de exaustão. Busque o código disponível no GitHub referenciado para uma análise ainda 
mais detalhada. Disponível em: <www.Github.com/bafurtado/policyspace2>.
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c) na avaliação do vendedor, se aceita proposta de desconto sobre o 
preço calculado, em proporção à vacância de imóveis globais;

d) na escolha do imóvel a ser locado, entre aqueles que cabem no 
orçamento na amostra selecionada;

e) na avaliação da firma construtora, se decide por começar a construir 
um novo imóvel;

f ) na produtividade, adicional ao markup da firma construtora; e

g) no incremento de licenças para construção das APs, mensalmente.

3) No mercado de trabalho:

a) ao verificar se a firma participa do mercado em determinado mês;

b) na escolha de qual trabalhador demite, uma vez que a decisão está feita;

c) na construção da amostra de candidatos que a firma avalia;

d) no embaralhamento dos postos de trabalho disponíveis; e

e) na probabilidade, de acordo com o decil de renda do último salário 
do trabalhador, para a posse de carro particular.

4) No mercado de bens:

a) na composição da amostra de firmas a serem avaliadas pela família;

b) na escolha do critério de decisão por preços ou por proximidade; e

c) na decisão da firma se atualiza os preços.

5) Demografia:

a) na decisão de mortalidade, vinculada aos dados de entrada;

b) na decisão de fertilidade e consequente processo de geração de 
novo agente;

c) na distribuição de patrimônio e dívidas dos agentes que morrem e são 
os últimos de uma dada família, mas que geraram descendentes em 
outras famílias; e

d) na composição dos agentes que participam do processo de casamento, 
no embaralhamento da lista.
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5.10 ODD: coletivos

O grande coletivo do PolicySpace2 é a família. A família se comporta como 
unidade decisória nos processos de consumo e imóveis, mas é composta pelos 
seus membros que atuam de forma individual no mercado de trabalho.

5.11 ODD: observação – dados coletados

O processo de coleta e armazenamento de dados pode ser configurado no módulo 
run.py. É permitido gravar dados mensalmente, trimestralmente ou anualmente. 
Dados de firmas, bancos, empresas construtoras, por municípios e gerais são 
sempre salvos. Opcionalmente, podem-se salvar ainda os dados sobre os agentes 
individuais, sobre os agentes que morreram ao longo da simulação, sobre os 
imóveis e sobre as famílias.

Como último processo mensal, a chamada para o salvamento dos dados é 
feita. O módulo output.py então calcula e salva a série de estatísticas sobre cada 
grupo de agentes escolhidos. O arquivo com dados gerais, por exemplo, calcula e 
salva para o conjunto da RM as seguintes informações:

• o mês corrente;

• índice de preços;

• índice do PIB;

• crescimento do PIB;

• desemprego;

• média de trabalhadores por firma;

• riqueza das famílias;

• poupança das famílias;

• balanço total das firmas;

• o lucro das firmas;

• coeficiente de Gini;

• consumo acumulado das famílias;

• inflação;

• QLI dos municípios;

• vacância de imóveis;

• média dos preços dos imóveis;

• famílias que estão alugando imóveis;
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• proporção de famílias cujo aluguel é menos que 30% do seu 
orçamento mensal;

• investimento dos municípios a partir de recursos divididos de 
forma equânime;

• localmente: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e parcela sobre o consumo;

• ou por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM): porções do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto de Renda (IR); e

• impostos pagos pelo banco.

Todas essas estatísticas são reportadas na forma de gráficos de evolução ao 
longo do período da simulação.

Na simulação-padrão (run), os gráficos apenas demonstram a evolução dos 
indicadores para a configuração-padrão dos parâmetros e a RM escolhida – o 
Distrito Federal e entorno.

Os resultados do modelo contribuem com o propósito da simulação, em 
especial ao realizar a análise da simulação do tipo sensitivity, na qual é possível 
comparar resultados para intervalos de alterações de parâmetros.

6 ODD: INICIALIZAÇÃO DO MODELO E DADOS DE ENTRADA NECESSÁRIOS

O modelo pode ser inicializado para cada uma das RMs em análise.8 A inicialização 
do modelo pode ocorrer com a mesma seed, ou seja, com o mesmo processo 
gerador de número aleatório, de modo a repetir exatamente os mesmos resultados. 
Ou com seed diferente, de modo a produzir resultados distintos a cada simulação.

Além da RM escolhida, é necessário identificar os elementos a seguir.

• A porcentagem da população a ser utilizada como amostra. Usualmente 
rodamos as simulações com aproximadamente 1% a 2% da população. 
O modelo salva a geração inicial de agentes, de modo que outra 
simulação, com a mesma RM escolhida e o mesmo percentual de 
população, precisa apenas ler os agentes salvos anteriormente. Outros 
fatores devem permanecer os mesmos para a leitura de agentes.

• A proporção média de membros por família – para 2000.

8. Manaus, Belém, Macapá, São Luís, Teresina, Fortaleza, Crajubar (atual RM do Cariri: conurbação de Juazeiro do 
Norte, Crato e Barbalha), Natal, João Pessoa, Campina Grande, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Feira de Santana, 
Ilhéus-Itabuna, Petrolina-Juazeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ipatinga, Uberlândia, Vitória, Volta Redonda-Barra 
Mansa, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, São Paulo, Campinas, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santos, 
Jundiaí, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Curitiba, Londrina, Maringá, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Novo 
Hamburgo-São Leopoldo, Caxias do Sul, Pelotas-Rio Grande, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília.
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• Percentual de vacância de residências.

• Decisão de simplificação da população por grupos de idades.9

• O ano de início da simulação (2000 ou 2010). A vacância de residências 
é estimada a partir da análise do censo 2000 (Nadalin, Furtado e 
Rabetti, 2018).

Os dados necessários para rodar o PolicySpace2 incluem:10 i) a proporção 
população urbana por município;11 ii) o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM), calculado pela Fundação João Pinheiro (FJP) e pelo Ipea;12 
e iii) os shapefiles (arquivos georreferenciados) das unidades estatísticas mínimas 
consideradas, sendo que, no caso do PolicySpace2, essas são as APs do IBGE, para 
os municípios com mais de uma AP, e o próprio município para aqueles sem 
subdivisões estatísticas. Adicionalmente, são utilizadas também as áreas urbanas, 
conforme delimitadas pelo IBGE, de acordo com o padrão de setores censitários.13

Quando do início do modelo em 2000, as áreas de ponderação desenhadas 
para o censo 2000 são utilizadas. Quando o início do modelo é especificado para 
2010, então, as APs do censo 2010 são utilizadas. Note que as APs têm desenho, 
espacialização geográfica, quantidade e código distinto entre os dois censos. Ambas as 
APs utilizadas foram construídas a partir dos shapefiles de setores censitários do IBGE 
e da listagem de setores que compõem cada AP.

O número de firmas por APs do IBGE, na verdade o número de 
estabelecimentos, é fruto do esforço da pesquisadora Vanessa Nadalin, que 
processou as bases originais da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do 
antigo Ministério do Trabalho e georreferenciou, no ambiente proprietário do 
sistema ESRI/Galileo, as coordenadas geográficas de localização de cada empresa 
por meio de seu endereço e Código de Endereçamento Postal (CEP).

A partir das Rais georreferenciadas processadas, fizemos o cálculo do 
número de estabelecimentos por AP, para cada conjunto de APs (2000 e 2010). 
A simulação, quando começa em 2000, utiliza dados das Rais de 2002 e 2012. 
Quando começa em 2010, utiliza dados das Rais de 2010 e 2017. Note que 
para 2010 foram incorporados todos os municípios e não apenas aqueles 
pertencentes às ACPs de interesse. Por motivo de manutenção de sigilo, as APs 

9. Parâmetros denominados: members_per_family, house_vacancy, simplify_pop_evolution no modelo.
10. Uma vez que os dados utilizados são necessários no momento da inicialização do modelo, escolhemos 
descrevê-los aqui, embora o protocolo ODD recomende fazê-lo na seção imediatamente seguinte.
11. População residente, por sexo e situação do domicílio. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202>. 
12. Disponível em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/>.
13. Disponível em: <geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_de_setores_censitarios__
divisoes_intramunicipais> e <geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/tipologias_do_territorio/areas_urbanizadas_
do_brasil/>.
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com menos de três estabelecimentos foram todas atualizadas com a informação 
de três estabelecimentos.14

Os dados por gênero e idade para 2010 foram extraídos diretamente da 
tabela 1.378 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra).

As estimativas da população proveem dos dados preparados pelo IBGE para 
o Tribunal de Contas da União (TCU) e divulgados anualmente.15 O modelo 
utiliza as estimativas para inferir o crescimento populacional, para além do 
processo endógeno de fecundidade e mortalidade existentes no modelo.

Para 2000 foram extraídos os anos de estudo por área de ponderação (V4300). 
Para 2010, estava disponível a informação de nível de instrução (V6400), com a 
seguinte estrutura:

• sem instrução e fundamental incompleto;

• fundamental completo e médio incompleto;

• médio completo e superior incompleto;

• superior completo; e

• não determinado.

A partir dessa informação, o modelo transforma, de modo aleatório 
(distribuição uniforme), em anos de estudo.16

Também são utilizadas as séries do Banco Central (nos 433, 4.390, 25.497) 
descritas na seção 6, referentes aos dados necessários para inicialização.

Finalmente, para 2010, o número de membros por família deixa de 
ser exógeno – parâmetro escolhido pelo modelador –, sendo substituído pelo 
tamanho médio das famílias, no âmbito das APs, conforme apurado pelo IBGE 
no censo 2010.

O processo de geração das famílias do modelo ocorre uma vez, antes do início 
da simulação, de acordo com as escolhas feitas pelo modelador. Por celeridade, é 
possível utilizar agentes previamente criados em simulações subsequentes, desde 
que os parâmetros de criação permaneçam os mesmos.

14. Foram imputadas sete APs para 2002 e cinco para 2012, ambas com APs baseadas no censo 2000. Para 2010, 
como foram utilizadas as APs de todos os municípios, 64 APs continham menos de três estabelecimentos, sendo 
imputados o mínimo de três. Para 2017, foram 38 imputações. 
15. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.
html?=&t=downloads>.
16. Mapa entre informação disponível (nível de instrução) e transformação em anos de estudo: um para um ou dois; 
dois para quatro ou seis ou oito; três para nove ou dez ou onze; quatro para doze ou treze ou quatorze; e cinco para 
um ou dois ou quatro ou seis ou oito ou nove. 
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6.1 Regiões

O processo de criação de todas as entidades no PolicySpace2 se inicia pela 
importação dos limites geográficos das mínimas áreas utilizadas, quais sejam, 
as APs do IBGE. Assim, dependendo do ano de início da simulação (2000 ou 
2010), as shapefiles correspondentes serão utilizadas. A informação necessária para 
criação de cada região, como referenciada no modelo, é apenas seu código único – 
e seus limites geográficos.

Ao longo da simulação, a região mantém uma série de informações agregadas 
referentes às famílias e firmas localizadas no seu território e atualizadas mensalmente. 
São elas: i) população; ii) IDHM; iii) PIB; iv) número de licenças disponíveis para 
novas construções; v) registro do orçamento, referente a transferências e impostos 
recebidos; e vi) soma de deslocamentos realizados pelas famílias.

Entre esses, todos se iniciam com zero e são calculados endogenamente pelo 
modelo, menos o índice IDHM, cujo valor para o primeiro mês é lido a partir 
dos dados disponibilizados pelo Ipea e pela FJP no Atlas do Desenvolvimento 
Municipal. A partir de cada região, utilizando seu código de AP no IBGE, as 
demais entidades são criadas no âmbito de cada região.

6.2 Agentes

O número de agentes, ou indivíduos, de cada região é determinado a partir das 
informações de gênero e idade para cada AP. Adicionalmente, anos de estudo de cada 
agente derivam dos resultados da amostra do censo. Desse modo, apenas o mês de 
nascimento (distribuição uniforme) e um estipêndio de recursos financeiros (também 
com distribuição uniforme, entre 1 e 34) não seguem informações cadastrais.

Ao longo da simulação, outros fatores relevantes para os agentes são 
reajustados de forma endógena: i) pertencimento à família (mortalidade, 
casamento); ii) emprego e salário; e iii) deslocamentos para trabalho.

6.3 Famílias

As famílias vão reunir o orçamento dos agentes e realizar compra e venda ou 
aluguel de imóveis. A participação no mercado de bens também ocorre no âmbito 
da família. No momento de criação, o número de famílias é dependente do 
número de indivíduos; e o parâmetro exógeno, do número médio de membros 
por família. Para 2010, essa informação é lida diretamente do número médio de 
membros por família por AP do IBGE.

Uma vez criados os agentes e as famílias, é realizado um processo de alocação 
dos indivíduos em cada família. Os agentes gerados são inicialmente divididos 
entre adultos (acima de 21 anos) e crianças. O primeiro passo busca, na medida 
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da disponibilidade dos agentes, alocar pelo menos um adulto para cada família. 
A distribuição busca manter um número similar de adultos por família, de acordo 
com o número de adultos e de famílias existentes na região. Na sequência, da 
mesma forma, as crianças são distribuídas entre as famílias existentes.

6.4 Residências

O número de residências criadas é sempre algum percentual maior que o número 
de famílias, de modo que sempre há um número de residências vazias (Nadalin 
e Igliori, 2016). Esse percentual é determinado como parâmetro do modelo, 
sugerindo-se valores entre 9% e 11% do número de famílias. As residências 
criadas possuem tamanho entre 20 m² e 120 m² e uma qualidade nos níveis 
entre 1 e 4. Os dois parâmetros são escolhidos de forma uniforme.

O preço inicial da residência é produto do seu tamanho, nível de qualidade 
e IDHM da região de localização da residência. Com isso, ao longo de todo o 
PolicySpace2, a composição do preço depende de características intrínsecas da 
residência (tamanho e qualidade), mas também de um fator de localização, que, 
como se verá, é variável a partir do desenvolvimento do modelo.

Quanto ao endereço, nos municípios onde não há subdivisões por APs, a 
localização das residências é escolhida de acordo com a proporção entre urbano 
e rural municipal, utilizando-se dos shapefiles do IBGE para áreas urbanizadas 
(2000 e 2010).17 Nesses casos, dada a decisão probabilística de localização em 
área urbana ou rural, são selecionadas coordenadas geográficas que estejam 
contidas nos polígonos urbanos ou rurais municipais correspondentes. Quando o 
município possui mais de uma AP, a localização da residência ocorre em qualquer 
local que esteja dentro da AP. Note que municípios que contêm mais de uma AP 
são mais populosos e contêm APs com menores extensões territoriais.

Entre as residências criadas, uma porção, determinante por um parâmetro 
exógeno, é distribuída de forma linear (uma residência por família da lista). 
A  porção restante é distribuída de forma aleatória entre todas as famílias. 
Quando a família recebe uma residência, registra a propriedade e, se ainda sem 
endereço, se muda. Desse modo, algumas famílias podem ficar sem residência, 
enquanto outras podem receber mais de uma. As famílias que ao fim do 
processo permanecem sem imóvel se dirigem ao mercado de aluguéis. Ao final 
do processo, todas os imóveis estão registrados no nome de alguma família.

17. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/tipologias_do_territorio/areas_urbanizadas_
do_brasil/>.
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6.5 Firmas

O número de firmas por APs é determinado a partir do número de firmas 
inicialmente existentes na AP, conforme dados processados da Rais para 2000 e 
2010. Adicionalmente, um percentual dessas firmas, de acordo com parâmetro 
exógeno, é criado como firma de construção, que atuará no mercado de construção 
de imóveis. Além da localização aleatória, no interior da região, as firmas também 
recebem um patrimônio em espécie inicial que segue um valor retirado de uma 
distribuição beta (com parâmetro alfa = 1.5 e beta = 10), multiplicado por 10 mil. 
As firmas participam do mercado de trabalho, admitindo e demitindo funcionários. 
O tamanho e a qualificação da sua força de trabalho determinam a produção que 
é vendida no mercado de bens. As decisões localmente condicionadas das firmas 
envolvem o estabelecimento de preços e salários e os momentos de contratação e 
redução de funcionários. Firmas construtoras adicionalmente decidem em qual 
região construir novas residências.

6.6 Bancos

Nesta versão, o PolicySpace2 possui apenas um banco que recebe e remunera 
depósitos de clientes e realiza empréstimos. Sua criação considera apenas um 
parâmetro exógeno, qual seja, a taxa de juros básica da economia. Ao longo da 
simulação são utilizadas as séries do Banco Central relativas: i) ao Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – série 433; ii) à taxa média mensal de 
juros das operações de crédito com recursos direcionados (pessoas físicas, 
financiamento imobiliário com taxas de mercado) – série 25.497; e iii) à taxa de 
juros (Selic acumulada no mês) – série 4.390.

7 ODD: SUBMODELOS

Esta seção descreve em detalhes, fundamenta e justifica subprocessos do 
PolicySpace2, incluindo o propósito e a racionalidade de cada submodelo, bem 
como os parâmetros e as fórmulas. Com isso, detalharemos os mercados – de 
bens, de trabalho e imobiliário –, a racionalidade das firmas, do agente bancário 
e dos empréstimos imobiliários, além dos processos demográficos – mortalidade, 
fecundidade, imigração e casamento. Os valores dos parâmetros-padrão estão 
listados no apêndice deste livro.

7.1 ODD: racionalidade das firmas

As firmas (i) participam do mercado de trabalho, contratando e dispensando 
trabalhadores (l), do mercado de bens, com vendas às famílias (h) e, para firmas 
do tipo construção, no mercado imobiliário, produzindo e vendendo residências 
(H). A sequência que envolve as firmas é a que se segue.
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• Crescimento exógeno de firmas novas, de acordo com o crescimento 
populacional observado.

• A quantidade produzida varia com o número de empregados e 
sua qualificação.

• Ao realizar vendas, as firmas atualizam balanço e faturamento mensal 
e realizam pagamento de imposto sobre consumo no ato da venda 
(detalhes no mercado de bens).

• Cálculo e pagamento de salários, proporcionais à qualificação/produtividade.

• Pagamento de imposto da firma e cálculo de lucros.

• Tomada de decisão sobre preços e ajustes.

• Firmas do tipo construtoras planejam e constroem residências.

• Tomada de decisão sobre atuação no mercado de trabalho e participação.

• Participação no mercado imobiliário para firmas construtoras.

7.2 ODD: novas firmas

O número positivo18 de novas firmas é determinado de forma exógena, mantendo 
a base de firmas empiricamente observadas em um dado período (crescimento de 
número de estabelecimentos entre 2002 e 2012 para simulações que começam 
em 2000 e entre 2010 e 2017 para simulações de 2010). As novas firmas para 
cada município ficarão localizadas probabilisticamente nas APs mais dinâmicas. 
Especificamente, há maior probabilidade de a firma se localizar nas APs cuja média 
de lucros e de empregados, igualmente, é proporcionalmente maior. Escolhida a 
AP, a criação da firma ocorre da mesma forma que as firmas criadas no primeiro 
mês da simulação.

7.3 ODD: produção

Ao ser criada, cada firma (i) gera um produto próprio. Embora a simulação 
comporte a criação de vários produtos por firma, apenas um item é produzido 
por firma. A produção da firma (Qi) é proporcional à qualificação de cada 
empregado (ql), elevada a um fator alfa de produtividade exógeno e ajustada por 
um parâmetro beta.

  (1)

18. Nesta versão de PolicySpace2 não há morte de firmas. Entretanto, pode ocorrer que haja firmas que não possuem 
empregados e, portanto, não geram nova produção. 
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Portanto, a quantidade produzida por firma (Qi,t) é o somatório, para todos 
os empregados, dos anos de estudo (qualificação) ajustados por dois parâmetros 
de produtividade, elevado a alfa (α) e dividido por beta (β).

7.4 ODD: tomada de decisão sobre preços – via estoque

A firma verifica se a quantidade vendida no mês é superior ao estoque presente. 
Caso positivo, ela aumenta o preço de acordo com um percentual de mark-up (π) 
definido de forma exógena pelo modelador. Nesse sentido, compara sua realidade 
(a produção realizada) com o comportamento da demanda para tomada de 
decisão cuja ordem de magnitude é externa. A frequência com que a firma verifica 
se os preços são alterados é determinada pelo parâmetro ζ.

7.5 ODD: tomada de decisão sobre salários

As firmas (i) decidem os salários  de cada trabalhador (l) de acordo com as vendas 
totais (TRi,t) e o desemprego global corrente (Ut) e o ponderam pela produtividade de 
cada trabalhador , retendo o imposto do trabalhador na fonte (taxl). 

Para firmas de construção civil, as receitas na venda de imóveis são 
contabilizadas ao longo de um período de 24 meses (n), de modo a manter um fluxo 
de caixa para pagamento dos salários mais constante, dadas a venda e a produção  
mais concentradas.

 (2)

7.6 ODD: mercado de bens

Vendas. Tomada de decisão sobre consumo e poupança. Cada família escolhe 
a firma na qual vai realizar seu consumo e o valor a ser gasto, decidindo com 
igual probabilidade (P(.5)) se por preço ou por distância, dada uma amostra 
de firmas (ς). A quantidade de produto adquirida vai depender do preço e da 
decisão de consumo da família. Os bens e serviços são homogêneos, e a tecnologia 
é fixa (Lengnick, 2013). No ato da venda, os impostos sobre o consumo são 
recolhidos. A firma vende toda a produção solicitada pela família, até o limite de 
sua disponibilidade.

A decisão das famílias entre quanto alocar para consumo imediato e quanto 
para poupança é baseada na prática corrente de modelagem macroeconômica. 
Dawid e Gatti resumem assim o cálculo da renda permanente (PIh,t ): “É uma 
função linear entre riqueza patrimonial e renda presente e futura. (…) Toda renda 
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em excesso à renda permanente é poupada e adicionada ao patrimônio financeiro” 
(Dawid e Gatti, 2018, p. 78, tradução nossa).19

 (3)

Sendo rt os juros correntes (t), ,  a renda média de 
salário da família para todos os períodos anteriores da simulação e wt é a riqueza 
patrimonial da família, incluindo imóveis e depósitos bancários.

7.7 ODD: mercado imobiliário

A cada mês da simulação, a chamada para o mercado imobiliário ocorre após todos 
os subprocessos anteriores. O único processo que se realiza depois é a distribuição 
de impostos e coleta de dados. A participação no mercado se dá inicialmente pela 
seleção de residências disponíveis para venda ou aluguel e de famílias interessadas 
em um ou outro. Do lado da oferta, a disponibilidade de residências é endógena, 
com todos os imóveis desocupados incluídos no mercado. Do lado da demanda, 
há uma porção endógena, gerada a partir do casamento e da formação de novas 
famílias. Adicionalmente, buscam o mercado as famílias migrantes, que entram 
na simulação, a partir do crescimento estimado pelo IBGE anualmente. Por fim, 
as famílias existentes são aleatoriamente escolhidas para participar no mercado 
(σ), refletindo a estatística empírica que sugere que, em média, cerca de 6% das 
famílias se mudam ao ano (Causa, Woloszko e Leite, 2019). 

O mercado de aluguel é definido a partir de uma porção exógena de famílias 
e imóveis, dado que a decisão de comprar ou alugar é de difícil racionalidade, 
consideradas as incertezas acerca do futuro comportamento macroeconômico 
(Malmendier e Steiny, 2017; Furtado e Souza, 2020). As famílias selecionadas 
para participar do mercado cujo orçamento – incluídos potenciais empréstimos 
bancários – não contém recursos suficientes para comprar o imóvel mais barato 
disponível no mercado participarão apenas do mercado de aluguéis. Com isso, 
a inicialização do mercado imobiliário se dá com a construção de quatro grupos 
de agentes: famílias em busca de imóveis para compra ou aluguel e imóveis 
desocupados disponíveis para venda ou aluguel.

De todo modo, mensalmente, o valor de venda dos imóveis é atualizado 
(Pask). O preço é resultado direto das características do imóvel (Hs,q ) (tamanho e 
qualidade) e sua localização (Nm,t ). A localização, por sua vez, é atualizada também 
mensalmente pelo QLI do bairro (AP do IBGE) (m). Já o indicador depende dos 

19. “Linear function of current and expected future incomes and of financial wealth. (…) All income in excess of 
permanent income will be saved and added to financial wealth”.
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impostos recolhidos (taxt) e repassados ao município, ponderado pela variação 
de população  e por um parâmetro linear de ajuste de magnitude (ψ).

  (4)

Adicionalmente, o preço pode (ou não) sofrer um desconto dado pelo 
tamanho da oferta global de imóveis (V) à venda na RM, a depender de um 
parâmetro de decisão; e também pela proporção da renda familiar na vizinhança 
normalizada entre zero e um para o conjunto da RM (τ) (Ge, 2017). Finalmente, 
o número de meses que o imóvel está à venda (T) pode interferir no preço, 
limitado no seu decaimento (γ) e com intensidade ajustada (κ).

 (5)

No lado das famílias, a oferta (Poffer) inclui uma estimativa de crédito 
imobiliário (Lh) quando a poupança não é suficiente. As famílias buscam comprar 
o melhor imóvel, equivalente ao mais caro (Goldstein, 2017). O preço final (P) 
transacionado é a média simples do preço de venda e de oferta.

 

 (6)

O empréstimo do banco é limitado pelo fator loan-to-value (LTV), de 
modo que a proporção entre o valor do empréstimo e o preço do imóvel não 
pode ultrapassar certa proporção. Adicionalmente, há um limite superior (ρ+) 
e outro inferior (ρ–) para o preço final. Quando o preço de venda está acima 
da oferta total, porém nos limites do limite inferior, há uma probabilidade de 
que o vendedor aceite o desconto de forma proporcional à vacância corrente no 
mercado .

 

  (7)

O box 1 apresenta a listagem sequencial dos eventos que ocorrem no 
mercado imobiliário.
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BOX 1
Mercado imobiliário: sequência de passos 

1) Seleção aleatória de famílias interessadas na compra ou aluguel. Famílias criadas por meio de casamento e famílias imigrantes 
que acabaram de chegar são adicionadas.

2) Inclusão de todas as residências desocupadas.

3) Atualização dos preços de todos os imóveis (vendas e aluguel).

4) As famílias interessadas em compra consultam o banco para a possibilidade de empréstimos potenciais. Verificam qual é o 
limite de crédito, dada a idade do membro mais velho, o orçamento familiar de longo prazo e os juros.

5) A entrada no mercado imobiliário se dá por ordem de poder de compra, com as famílias com maior recursos e acesso a crédito 
escolhendo primeiro.

6) Entre os domicílios desocupados cujos donos são famílias, e não construtoras, seleciona-se um percentual1 para o mercado 
de aluguéis. Portanto, o tamanho da oferta de domicílios para alugar é exógeno. Do lado da oferta, de forma endógena, os 
interessados em aluguéis são famílias sem recursos financeiros para compra.

7) Sequencialmente, as famílias escolhem, de forma aleatória, uma subamostra de imóveis.2 Ordenam os imóveis do grupo de 
acordo com o mais caro, que indica maior qualidade (Gilbert, Hawksworth e Swinney, 2009; Goldstein, 2017), e verificam se 
sua poupança, ou poupança mais crédito, é suficiente para comprar a residência. Se não houver imóveis no seu grupo ou se o 
banco não fornecer o empréstimo, e a poupança existente não for suficiente para efetuar a compra, a família sai do mercado.

8) O preço da transação é a média entre a oferta de poupança da família e o preço calculado da residência, limitados a uma 
proporção superior por um parâmetro exógeno. Desse modo, há um ajuste entre a oferta e a demanda, com o vendedor 
estimando corretamente a capacidade de pagamento do comprador, e o comprador realizando uma análise precisa do valor 
do imóvel.

9) No caso em que a poupança da família é menor do que o preço estimado de venda, a família pode realizar uma oferta com 
valor inferior ao pedido pelo vendedor. A probabilidade de o vendedor aceitar é igual ao tamanho da oferta. Portanto, se há 
10% de vacância de imóveis em um determinado mês, há 10% de chances de o vendedor aceitar a oferta.

10) Efetivada a transação, o imposto sobre transferência de propriedade é recolhido; e o dinheiro, transferido da família 
compradora para a vendedora ou firma de construção.

11) A família compradora então possui dois domicílios pelo menos e decide se vai se mudar ou não.

12) As famílias e os domicílios para alugar são enviados ao mercado de aluguel. O mercado de aluguel também recebe famílias 
imigrantes ou de recém-casados.

13) A família, no mercado de aluguel, também busca uma subamostra de imóveis.3 Escolhe de forma aleatória um imóvel cujo 
valor do aluguel é compatível com seus gastos mensais (por meio do cálculo da renda permanente).

14) Caso não haja nenhum imóvel nessas condições, a família busca negociar um desconto que pode variar de acordo com o 
tamanho dos imóveis disponíveis. Quanto menor o número de imóveis em oferta menor o desconto solicitado.

15) Uma vez escolhido o imóvel, a família e o preço, a família que já possui residência fixa (alugada ou própria) verifica se o imóvel 
a alugar é de melhor qualidade (mais caro), em relação ao atual. A família que não está alocada (imigrante ou recém-casada) 
se muda.

16) Coleta pagamento de aluguel.

Elaboração do autor.
Notas: 1 Parâmetro: RENTAL_SHARE: valor-padrão = 0.4.

2 Parâmetro: SIZE_MARKET: valor-padrão = 10.
3 Utiliza-se o mesmo parâmetro do mercado de imóveis, SIZE_MARKET, multiplicado por três, no intuito de garantir 

uma subamostra maior no mercado de aluguéis, uma vez que é mais competitivo.

7.8 ODD: vendas

No caso de vendas, as famílias em busca de imóvel para comprar são ordenadas, 
e aquelas com maiores recursos financeiros – incluídos possíveis empréstimos 
bancários – escolhem primeiro. Cada família então “visita” (monta um 
grupo de possibilidades) que é três vezes superior ao número de firmas que a 
família consulta no mercado de bens. Tipicamente, com os valores-padrão, 
a família  examina inicialmente trinta imóveis entre aqueles à venda; retira da 
amostra os imóveis que são mais caros que sua capacidade de pagamento, com 
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possibilidade de empréstimo; e tenta então comprar o melhor imóvel, ou seja, o 
mais caro (Goldstein, 2017).

Quando demanda empréstimo, o sucesso na transação é dependente da 
aprovação do crédito pelo banco. Caso o saldo em poupança seja suficiente, ou 
consiga o empréstimo, a família compra o imóvel. O valor do financiamento 
imobiliário (Lh) é no máximo um percentual (χ) da renda permanente da família 
(PIh) e o máximo entre o número de meses (m) até que o membro mais velho 
da família atinja 75 anos de idade ou o empréstimo atinja 360 meses. Caso o 
empréstimo não seja concedido pelo banco, a família tenta realizar a compra do 
segundo imóvel da sua lista.

  (8)

O preço do imóvel é baseado, de um lado, na capacidade de pagamento da 
família e, de outro, no preço calculado do imóvel. A intuição é que o vendedor 
estima o valor máximo que a família tem à disposição, e o comprador faz a oferta 
com base no preço calculado do imóvel. O preço final é estabelecido como a 
média simples dos dois. Se a etapa anterior é vencida, ou seja, se a poupança é 
maior que o preço estimado do imóvel ou se a poupança, mais o empréstimo 
bem-sucedido, é maior que o preço, então a transação é firmada. O imóvel é 
transferido e registrado para a família compradora. Os recursos mudam de mãos 
e o ITBI é pago para a região onde está localizado o imóvel.

Toda vez que a família compra um imóvel, ela avalia a possibilidade de se 
mudar para o novo imóvel. Caso a família não tenha outra residência, muda-se 
para o imóvel adquirido. Caso tenha outra residência, irá se mudar para o imóvel 
com menor valor – refletindo, portanto, sua localização, tamanho e qualidade – 
se todos adultos da família estiverem desempregados. Se ao menos um adulto da 
família está empregado, a família se muda para o imóvel com maior valor.

O mercado de aluguéis e vendas é descrito na próxima subseção.

7.9 ODD: aluguel

Assim como no mercado de vendas, as famílias em busca de aluguel examinam 
uma amostra de imóveis para alugar. O preço do aluguel é dado por um 
percentual fixo do preço do imóvel, que é variável. A família busca, inicialmente, 
um imóvel que esteja dentro das suas possibilidades de pagamento mensais, 
conforme o cálculo da sua renda permanente. Caso não consiga, faz então 
uma oferta para o imóvel mais barato entre aqueles inicialmente selecionados.  
A redução percentual na oferta feita é equivalente ao tamanho de imóveis disponíveis 
no mercado. Se o número-padrão máximo de imóveis para alugar está disponível, 
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essa redução é de 0,03 ponto percentual (p.p.), ou perto de 10% do índice-padrão 
(0,29%) sobre o preço do imóvel. Se a lista de imóveis disponíveis está restrita, 
essa solicitação de redução é menor. Finalmente, depois da negociação, nos 
casos das famílias novas (migrantes, casamento), o contrato é firmado, e a 
família se muda. Caso  a família já possua residência na RM, ela verifica se 
a qualidade (preço) da nova residência é melhor. Caso contrário, desiste do 
aluguel. Nos casos em que as famílias não conseguem honrar o pagamento  
do aluguel, os proprietários arcam com o prejuízo. De todo modo, os números 
de calote permanecem baixos ao longo da simulação.

7.10 ODD: mercado de construção civil

Firmas construtoras são derivadas da entidade principal firmas, com algumas 
alterações específicas. Dois são seus principais métodos: i) planejar e operacionalizar 
a construção de uma residência nova; e ii) e efetivamente construir uma. A primeira 
etapa de planejamento é a escolha da região onde vai se construir, de acordo com 
aquelas que tenham lotes disponíveis. Os lotes (chamados na simulação de licenses) 
são oferecidos pela prefeitura como novos loteamentos e custam o preço-índice 
da região (Nm,t) vezes o percentual de custo do lote em relação ao custo do 
empreendimento . A determinação do tamanho do novo domicílio (Hs) 
e a qualidade (Hq) escolhidas são aleatórias. Entretanto, impactam o custo, que é 
calculado como o produto entre o tamanho e a qualidade, e a produtividade da firma, 
que é função da sua margem de lucro . A construtora, em seguida, a partir do 
planejamento do domicílio, escolhe casas similares – ou seja, com diferença no 
tamanho maior ou menor que dez e qualidade maior ou menor que um – nos locais 
onde há lotes disponíveis. Depois calculam-se os preços médios , limitados 
a cem residências por região (APs) em análise. A construtora opta por construir na  
região (N) com maior lucro .

 (9)

O processo de construção da residência propriamente dito ocorre por meio 
da acumulação de produtos que a firma tradicional produz. Quando a quantidade 
de produtos acumulada é maior ou igual ao custo da construção, a firma faz o 
ajuste financeiro, registra o novo imóvel e disponibiliza-o para venda no mercado 
imobiliário. O tamanho da oferta (vacância de imóveis V) compõe os preços no 
momento da negociação.

7.11 ODD: bancos e financiamento imobiliário

O sistema financeiro do PolicySpace2 é simplificado e tem como objetivo apenas 
remunerar os depósitos das famílias e fornecer recursos para o financiamento 
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imobiliário. Um banco apenas controla a burocracia de empréstimos e os depósitos 
das famílias. Em primeiro lugar, ao longo do mês simulado, o banco recolhe os 
pagamentos dos financiamentos imobiliários das famílias; em seguida, abre a 
possibilidade de crédito para o financiamento das famílias no mercado imobiliário; 
e, finalmente, remunera os investimentos das famílias.

O banco tem restrições que são observadas no pedido de empréstimo às 
famílias para financiar aquisição de imóveis. É necessário que o banco tenha 
recursos em caixa superior ao pedido de empréstimo. Mais do que isso, é necessário 
que o total de recursos já disponibilizados à sociedade não exceda o percentual 
definido pelo modelador (o encaixe de regulação obrigatório). Por fim, o banco 
não concede novo empréstimo à família que não concluiu o pagamento de 
transações anteriores. Cada família só pode ter, portanto, um empréstimo ativo.

O crédito máximo disponível pode ser consultado pela família e é obtido pelo 
cálculo da sua renda permanente, limitado ao percentual máximo de endividamento, 
dado por um parâmetro exógeno. Adicionalmente, considera-se o número de anos, 
convertido em meses, para que o membro mais velho da família alcance a idade 
máxima. Por fim, o montante a ser possivelmente emprestado é definido pelo 
comprometimento máximo mensal vezes o número de meses até o prazo mensal, 
dividido pelos juros. Adicionalmente, o empréstimo está limitado a uma razão do 
preço do imóvel, estipulada pelo parâmetro LTV.

Os juros sobre os depósitos são fixos, estabelecidos de forma exógena, fixados 
no momento do contrato, de acordo com a série do Banco Central, e creditados 
mensalmente. O custo do financiamento também segue o valor de mercado 
observado para pessoas físicas. As prestações são cobradas a partir dos depósitos 
realizados pelo cliente e disponíveis na conta. Se os recursos são suficientes para 
o pagamento mensal devido, ele é realizado. Eventuais prestações em atraso são 
acumuladas e podem ser pagas em períodos subsequentes, imediatamente após a 
existência de saldo.

7.12 ODD: demografia – mortalidade, fecundidade, envelhecimento e herança

Três processos do ciclo de vida dos agentes – dada a sua dinamicidade – são 
inseridos no PolicySpace2: mortalidade, fecundidade e envelhecimento.

O envelhecimento é operado de forma direta. Dado o mês de aniversário 
que cada agente recebe no ato de criação (sic), quando o mês corrente é o mês 
de aniversário, a idade do agente é aumentada em um ano. O mês de aniversário 
também é utilizado como o mês anual de check-up do agente, conferindo a 
probabilidade oficial, de acordo com a tábua de mortalidade estadual por gênero 
e ano-calendário, e a possibilidade de fecundidade. Mulheres com idade entre 
14 e 50 anos verificam ainda a probabilidade de engravidar, também de acordo 
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com dados de fertilidades estaduais, por idade e ano-calendário. O processo de 
nascimento é como o processo de criação de agentes inicial. A criança é adicionada 
à família da progenitora.

Quando ocorre um falecimento, o atestado de óbito é registrado (os dados 
ficam disponíveis na lista denominada grave). Se o agente falecido não é o último 
membro da família, os imóveis, a poupança e a dívida permanecem com a família. 
O agente é desligado nos registros da firma, caso trabalhasse. Entretanto, caso o 
agente falecido seja o último da família, verifica-se a existência de parentes oriundos 
da família original, caso o agente tenha se casado a partir do início da simulação 
(2010).20 Nesse caso, há a necessidade de inventário e uma série de verificações são 
realizadas, entre as quais as que se seguem.

• O imóvel de residência é desocupado.

• Se o agente falecido tem dívida com o banco e parentes, o parente que 
recebe o imóvel mais caro recebe também a dívida. Se houver ainda 
outros parentes e imóveis, eles são distribuídos de forma aleatória 
(dada a indivisibilidade imediata do imóvel). Caso só haja dívida, ela é 
distribuída aleatoriamente entre os parentes.

• O saldo de poupança é sacado do banco e distribuído entre os parentes 
de forma igualitária.

7.13 ODD: imigração

O processo de imigração se dá no início dos processos mensais, logo após a 
conferência demográfica (envelhecimento, mortalidade, fecundidade) e antes do 
consumo e da interação nos mercados. O propósito central deste submódulo é 
manter a população total compatível com os níveis de crescimento observados nas 
metrópoles ao longo do período. Assim, para cada ano, a cada mês, a população 
equivalente a 1/12 dos migrantes é criada e adicionada ao modelo. Para tal, 
utilizam-se dados municipais estimados para o período 2001-2017. Dados 
faltantes são estimados por uma função linear simples.

O processo de geração é similar ao do início da simulação do PolicySpace2. 
Por municípios, os novos agentes estimados são criados e então alocados às 
famílias, do mesmo modo que o módulo gerador inicial. As novas famílias passam 
na sequência pelo processo de aquisição ou aluguel de imóveis. Diferentemente 
do momento inicial, no qual todas as famílias conseguem um imóvel, no processo 
migratório, respeitando a lógica de que a criação de imóveis é endógena ao 
modelo, as famílias que não conseguem um imóvel – por falta de recursos ou por 

20. Note que, nesse caso, o registro genealógico de parentes do modelo só opera para casamentos a partir do ano de 
início da simulação. Não é factível estimar vínculos familiares anteriores. 
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falta de oferta no mercado de aluguéis – não são adicionadas à simulação. Quando 
conseguem residência, os novos agentes e as famílias são registrados no modelo.

7.14 ODD: casamento

A possibilidade de casamento ocorre logo após a imigração. A inserção do 
casamento ao PolicySpace2 traz dinamicidade às famílias. É possível a criação de 
novas famílias a partir de adultos solteiros ou com a separação de casais existentes 
e a formação de novas uniões. Essa dinâmica própria das famílias afeta o suporte 
econômico do modelo de várias formas, conforme descrito a seguir.

• Em primeiro lugar, a família é o coletivo de tomada de decisão financeira, 
participando dos mercados de bens e imobiliário em conjunto.

• A família também é o repositório de riqueza, tanto em termos de bens 
imóveis mantidos no portfólio quanto em depósitos bancários.

• Adicionalmente, mudanças familiares levam à configuração endógena 
da participação no mercado imobiliário, já que, ao casar, membros de 
famílias com outros adultos precisam adquirir ou alugar uma nova casa.

O processo começa de forma exógena, de acordo com o parâmetro 
que determina a proporção de agentes que vão participar do processo. No 
modelo-padrão, essa proporção inicial é de 3,4% de pessoas ao mês. Desse 
contingente de pessoas, uma segunda verificação de probabilidade por idade 
é aplicada. Finalmente, considera-se ainda uma restrição adicional com 
truncagem, com probabilidade zero de casamentos para agentes com até 
20 anos. Não são consideradas restrições de gênero. As pessoas selecionadas 
são embaralhadas e pareadas duas a duas. As opções a seguir são consideradas 
para cada par de nubentes.

• Se ambas as famílias originais possuem pelo menos um outro adulto 
(21  anos ou mais), os nubentes deixam a família e compõem uma 
família nova, caso sejam bem-sucedidos no mercado imobiliário.

• Se apenas uma das famílias possui outro adulto, então o nubente da 
família que tem adulto deixa a família e se muda para a família com o 
outro nubente. Nesse sentido, deixa para trás os bens familiares, mas 
passa a compartilhar os bens da nova família.

• Caso ambas as famílias não tenham outros adultos, mas, possivelmente, 
tenham crianças, então elas se juntam em uma nova família única, com 
todos os bens das famílias componentes.
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7.15 ODD: mercado de trabalho

Os processos do mercado de trabalho são a penúltima ocorrência do mês, 
imediatamente anteriores ao mercado imobiliário. O primeiro passo é a oferta dos 
agentes, seguida do interesse das firmas e do ajuste entre candidatos e empresas. 
As escolhas dos trabalhadores interessados são ponderadas pela sua mobilidade 
e pelos salários oferecidos. Firmas não avaliam o mercado de trabalho todos 
os meses. Entram no mercado de trabalho seguindo o parâmetro exógeno de 
frequência (ι) – que, claro, pode ser ajustado para todos os meses, por exemplo. 
Quando no mercado, as firmas participam como contratante se tiverem lucro – 
ou estabilidade financeira, lucro zero. Quando em prejuízo, mandam embora um 
empregado, escolhido de forma aleatória.

Compõem o grupo de candidatos todos aqueles que não estejam aposentados 
(menos que 70 anos), não são menores de idade (mais que 16) e não estejam 
trabalhando no momento. A lista de candidatos a empregos é embaralhada 
de forma aleatória, todos os meses. Os candidatos a emprego avaliam no 
ranqueamento de ofertas as distâncias (endógenas) entre residência e firma, a sua 
capacidade financeira e a consequente utilização do sistema de transporte público 
ou privado e os salários potencialmente oferecidos.

Pareamento. Em primeiro lugar, as firmas são divididas de forma aleatória 
entre o grupo que vai buscar candidatos seguindo o critério de qualificação e o 
grupo que enfatiza proximidade. Os tamanhos dos grupos são definidos por um 
parâmetro exógeno (η) que pode, inclusive, ser zero (todos por qualificação) ou 
um (todos por proximidade). As firmas de cada grupo são ordenadas de forma 
decrescente pelos salários-base oferecidos, considerado o desemprego corrente no 
modelo-padrão. Na prática, isso significa que as empresas são ordenadas em relação 
a um percentual do seu faturamento recente. Adicionalmente, quanto maior o 
desemprego global, menor o percentual do faturamento das firmas que será previsto 
como pagamento de salários. Firmas com faturamento alto escolhem primeiro.

Cada firma então seleciona um grupo aleatório de candidatos entre aqueles 
que permanecem ao longo do processo sem receber um aceite de nenhuma firma. 
O tamanho desse grupo de entrevistas é determinado de forma exógena (σ).  
A classificação dos candidatos envolve um ajuste dos interesses da firma e do 
próprio candidato. Do lado da firma, a qualificação entra no cômputo do cálculo; 
do ponto de vista do candidato, o salário potencial da firma (wl,t ) e a distância 
entre sua residência e a firma (dl,h - i,t ), ponderada pelo sistema de transporte 
disponível para o candidato , dado seu nível de renda anterior. Na prática, 
candidatos com acesso a veículo privado penalizam mais fortemente a distância, 
tanto pelo custo monetário quanto pelo custo de tempo de deslocamento.
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  (10)

No pareamento apenas por proximidade, a qualificação não é incluída no 
cálculo, e a escolha da firma é baseada na proximidade, ponderada pelo sistema 
de transportes disponível ao candidato. De acordo com o nível dos decis do 
último salário (endógeno) e dados empíricos, o modelo utiliza as probabilidades 
associadas aos decis de renda para identificar trabalhadores com e sem veículo 
privado. No mês seguinte, o processo é iniciado novamente, construindo novas 
listas de firmas e candidatos e realizando o pareamento.

7.16 ODD: arrecadação e distribuição de impostos

O processo de arrecadação e distribuição de impostos manteve o processo 
descrito em Furtado (2018b; 2018c).21 A cada evento gerador, cinco tipos 
de impostos são coletados. São eles: sobre o consumo das famílias (proxy 
para o Imposto  sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS); sobre 
os salários pagos aos trabalhadores (proxy para o Imposto de Renda da Pessoa 
Física – IRPF); sobre os lucros das empresas (proxy para o Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica – IRPJ); sobre a propriedade (proxy para o IPTU); e sobre a 
transferência de imóveis (proxy para o ITBI). Uma vez coletados, os impostos 
são redistribuídos ao final do mês de acordo com duas regras, estabelecidas por 
meio de parâmetros: i) presença ou ausência do FPM, com valor-padrão de 
presença; e ii) manutenção de orçamentos municipais como se encontram ou, 
alternativamente, fusão do caixa municipal em um único orçamento no âmbito 
da RM (ACP), sendo o status quo o valor-padrão.

7.16.1 ODD: FPM

A primeira forma de distribuição ocorre de acordo com o FPM  
(FPM_DISTRIBUTION = True). A arrecadação é dada a partir de um percentual 
(23,5%)22 dos impostos sobre os salários dos trabalhadores e os lucros das firmas. 
A distribuição entre os municípios de uma RM segue a mesma proporcionalidade 
observada na distribuição real de FPM.

21. Naquela simulação, os casos extremos de recursos distribuídos de forma exclusivamente local ou igualitária 
também foram testados. 
22. Esse percentual segue a legislação do FPM sobre IRPF e IRPJ. O percentual pode ser alterado por meio do 
parâmetro TAXES_STRUCTURE, com a chave FPM. Não há IPI no modelo. A proporcionalidade exógena é observada 
anualmente até 2016. Daí em diante, utilizam-se os valores de 2016. 
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7.16.2 ODD: fusão de orçamentos municipais

A segunda forma de distribuição segue a proposta alternativa de fusão do 
orçamento municipal e, consequentemente, sua redistribuição de forma 
igualitária ponderada pela população entre os municípios. O status quo, todavia, 
ALTERNATIVE0 = True, mantém os municípios independentes, de modo que a 
arrecadação municipal (tributos municipais e cota-parte do ICMS) gera benefícios 
somente para o município de localização das empresas, independentemente da 
residência dos trabalhadores.

Todos os recursos arrecadados e transferidos ao tesouro municipal são 
convertidos de forma linear por meio de parâmetro (Nm,t) e revertidos em aumento ou 
redução do QLI municipal, conforme fórmula apresentada na seção 7. Note que os 
parâmetros alteram tão somente a forma como os tributos arrecadados são distribuídos 
espacialmente, não alteram o montante de recursos. Todavia, apenas a redistribuição 
é suficiente para gerar efeitos distintos e robustos nos indicadores macroeconômicos.

7.17 ODD: desenho de experimentos de políticas

Esta subseção descreve os mecanismos implementados para realizar o teste de 
desenho experimental de políticas públicas no âmbito municipal. A discussão e 
os resultados da análise constam do capítulo 6. A partir de recursos endógenos de 
tributos arrecadados em cada município, de acordo com as cinco aproximações 
de tributos (IRPF, IRPJ, ICMS, ITBI, IPTU), o experimento consiste em reter 
um percentual, definido por meio de parâmetro ( ), e aplicá-lo em três políticas 
distintas. As aplicações são comparadas com a simulação para a qual não há retenção 
de recursos e não há aplicação de política, que é considerado o caso-padrão.

Na aplicação das alternativas de políticas, é realizado um cadastro endógeno 
de famílias a partir da listagem das famílias com menor renda permanente (PIh,t) 
até o quantil determinado exogenamente ( ). Quando há aplicação da política, as 
famílias que foram incluídas no registro ao longo do último ano e ainda residem no 
mesmo município são ordenadas de acordo com o cálculo de renda permanente, 
de modo que a família mais carente de todas será a primeira a receber eventual 
auxílio da política.

As políticas públicas no âmbito municipal estão descritas a seguir.

1) Baseline: no caso-padrão, não há retenção de recursos, e o investimento 
ocorre normalmente para incremento do QLI municipal.

2) Aquisição e distribuição de imóveis: no experimento no qual POLICIES 
tem o valor buy, o recurso disponível é utilizado para compra de imóveis 
municipais e transferência da propriedade às famílias. Nesse caso, os 
imóveis prontos e ainda disponíveis no portfólio das firmas construtoras 
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e localizados no município que implementa a política são selecionados. 
Os imóveis então são ordenados de forma que o mais barato disponível 
será o primeiro a ser eventualmente adquirido pelo governo municipal. 
Excluem-se dessa política as famílias que possuem imóvel, sendo 
elegíveis apenas as que sejam inquilinas. Com as famílias e os imóveis 
ordenados e o montante a ser aplicado disponível, o município compra 
os imóveis e os transfere às famílias de forma sucessiva, até que os recursos 
se esgotem. As famílias contempladas se mudam imediatamente. 
O ITBI incidente na transação é arrecadado normalmente e transferido 
aos cofres municipais, o que na prática configura um desconto ao 
município em relação ao preço de mercado ofertado pela construtora.

3) Vouchers para pagamento de aluguel: no experimento no qual 
POLICIES está designado como rent, da mesma forma, apenas as 
famílias que não possuem imóvel próprio são habilitadas. Nesse caso, 
novamente, enquanto perdurem os recursos disponíveis, a prefeitura 
distribui vouchers que garantem o pagamento do aluguel da residência 
corrente das famílias pelos próximos 24 meses. Caso a família se mude 
de imóvel, o valor referente aos pagamentos restantes, quando houver, 
são revertidos ao mesmo fundo e beneficiará outras famílias. O voucher 
também só é fornecido uma vez a cada dois anos para a mesma família. 
Entretanto, caso a família ao fim do período seja novamente adicionada 
ao registro, pode eventualmente receber novamente o auxílio.

4) Auxílio monetário. O terceiro experimento é selecionado quando 
POLICIES é ajustado para wage. Nesse caso, todo o recurso mensal 
disponível é distribuído igualmente entre as famílias de cada cadastro 
municipal como auxílio pecuniário. As famílias permanecem no 
cadastro pelo período de um ano. Nessa hipótese, não há requisito de 
ausência de imóvel próprio. Ou seja, se a renda da família se encontra 
abaixo do quantil de renda, conforme determinado pela política, ela 
será incluída no cadastro e receberá o auxílio mensal dos recursos 
disponíveis, dividido pelo número de famílias habilitadas naquele mês.

8 OPERACIONALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO

A simulação do modelo PolicySpace2 demanda a instalação do programa de 
código aberto e gratuito Python23 e várias de suas bibliotecas.24

23. Disponível em: <http://python.org>. 
24. Para acessar a lista completa, ver o repositório do GitHub. Disponível em: <https://github.com/BAFurtado/
PolicySpace2/blob/master/requirements.yml>.
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A simulação-padrão se utiliza da versão 3.6 do Python, mas também 
já simulamos na versão 3.7 e 3.8. As bibliotecas de cunho geográfico (gdal, 
fiona, shapely e geopandas) não são de instalação imediata, por isso sugerimos a 
instalação via o agregador de bibliotecas do Python chamado Conda.25 Nossa 
versão Conda foi 4.8.4. Utilizamos ainda, ao longo de toda a produção e dos 
testes, a interface com licença educacional PyCharm Professional, disponibilizada 
pela JetBrains. A simulação foi realizada de forma concomitante e intercambiável 
em computadores com sistemas operacionais Windows e Linux. Sugerimos ainda 
a criação de um ambiente específico para a simulação, de modo a evitar conflitos 
entre versões de bibliotecas. Use a seguinte sequência de comandos no terminal 
(com Conda instalada) para criar, ativar o ambiente e instalar as bibliotecas:

conda create --name ps2 python=3.6

conda activate ps2

conda install shapely gdal -c conda-forge

conda install fiona pandas geopandas numba 
descartes scipy seaborn pyproj matplotlib six 
cycler statsmodels joblib scikit-learn flask 
flask-wtf psutil -c conda-forge

Com isso, o modelador terá criado um ambiente, ativado o ambiente e 
instalado as principais bibliotecas de forma conjunta, garantindo a compatibilidade 
de versões entre elas.

Para rodar a simulação em si é necessário clonar o repositório no GitHub, o 
que pode ser feito também no terminal do seu computador, com o programa Git 
instalado, por meio do comando git clone.26

Na sequência, ajuste, pelo menos, a opção output_path do arquivo  
conf/run.py, de modo a escolher o local de gravação da saída de tabelas e gráficos 
do modelo. Outras alterações podem ser feitas no módulo de parâmetros, no 
arquivo conf/params.py.

O PolicySpace2 contém de forma automatizada a execução de várias simulações 
paralelas, utilizando-se de mais de um core do computador. Todos os comandos 
aceitam os parâmetros -n 3 para especificar o número de vezes – por exemplo, 
três – que a simulação será executada, apresentando resultados individuais e as 
médias. Adicionalmente, é possível especificar -c 4, para identificar o número de 
cores do computador que serão utilizados de forma simultânea. Assim, o comando 
mais simples para uma simulação é run:

25. Disponível em: <https://anaconda.org/anaconda/conda>. 
26. Disponível em: <https://github.com/BAFurtado/PolicySpace2.git>.
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python main.py run

Para executar uma simulação com um determinado conjunto de parâmetros 
dez vezes, utilizando-se de dois núcleos do computador, use o comando:

python main.py -c 2 -n 10 run

A análise de sensibilidade, também embutida na simulação, solicita que, para 
cada parâmetro contínuo, o modelador informe, na seguinte ordem, separado por 
dois pontos: nome do parâmetro: valor mínimo do parâmetro: valor máximo do 
parâmetro e número de intervalos entre o mínimo e o máximo. Assim:

python main.py sensitivity ALPHA:0:1:7

No caso de parâmetros do tipo verdadeiro ou falso, apenas o nome do 
parâmetro é suficiente, por exemplo:

python main.py sensitivity WAGE_IGNORE_
UNEMPLOYMENT

Especialmente no caso de comparação entre RMs, basta que o modelador 
inclua os nomes das regiões de interesse, separadas por hífen e entre aspas duplas, 
conforme o exemplo a seguir:

python main.py sensitivity "PROCESSING_ACPS- 
BRASILIA-CAMPINAS-FORTALEZA-BELO HORIZONTE"

Também é possível combinar parâmetros contínuos, booleanos ou nomes 
de RMs, desde que separados os parâmetros por espaços:

python main.py -n 4 -c 12 sensitivity 
 MARKUP:0.05:0.15:4 WAGE_IGNORE_UNEMPLOYMENT 
"PROCESSING_ACPS-BRASILIA-VITORIA"




