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CAPÍTULO 4

VALIDAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRIMEIROS RESULTADOS

1 APLICAÇÃO TRACE

Esta descrição do PolicySpace2 tenta se aproximar tanto quanto possível da 
proposta de validação e avaliação de modelos de simulação encapsulados 
na  proposta Transparent and Comprehensive Model Evaludation (TRACE) – 
cuja tradução livre, que adotaremos aqui, seria algo como Modelo Transparente e 
Completo de Avalidação,

que traz evidências que indicam que nosso modelo foi desenhado de forma consciente, 
corretamente implementado, testado exaustivamente, bem compreendido e usado 
de forma adequada para o propósito para o qual foi criado (Grimm et al., 2014,  
p. 131, tradução nossa).1

Pode-se dizer que a proposição do TRACE seria uma etapa de análise de 
simulações que evolui da tríade análise-validação-resultados para uma fusão dos termos 
de “avaliação” e “validação” no intuito de descrever e avaliar o processo completo de 
modelagem e, por conseguinte, mais bem avaliar a qualidade e credibilidade do modelo 
(Augusiak, Brink e Grimm, 2014; Grimm et al., 2014; Schmolke et al., 2010).

Dessa forma, a seguir, veremos os princípios sobre os quais se baseia a 
proposta TRACE incorporada à descrição de PolicySpace2.

1) Formulação do problema: explicitação do contexto de tomada de 
decisão na qual o modelo será utilizado. Isso foi realizado na seção 
TRACE – formulação do problema, do capítulo 3.

2) Descrição do modelo: conforme recomendado por TRACE, a descrição do 
PolicySpace2 segue o formato do protocolo Visão Geral, Conceitos de 
Projeto e Detalhes (Overview, Design Concepts and Details – ODD) e é 
feito ao longo do capítulo 3.

3) Avaliação de dados e parâmetros: este item avalia a qualidade dos dados 
utilizados para parametrizar o modelo e os padrões utilizados para 
calibrar o modelo. Os dados de entrada e geração de agentes são todos 

1. “‘Transparent and Comprehensive Model Evaludation’, which provides supporting evidence that our model was 
thoughtfully designed, correctly implemented, thoroughly tested, well understood, and appropriately used for its 
intended purpose”.
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de bases de dados oficiais. A calibração do modelo, realizada em busca do 
propósito de alcançar indicadores macroeconômicos razoáveis, bem como 
distribuição de preços no mercado imobiliário semelhante aos observados, 
foi feita de forma endógena – ou seja, observando os próprios resultados 
do modelo para avaliar sua inserção no propósito original. A decisão sobre 
os parâmetros seguiu dados da literatura, quando conhecidos. Para aqueles 
parâmetros de difícil identificação real, foram realizadas exaustivas seções de 
análise de sensibilidade, cujos comentários quanto aos resultados seguem 
no capítulo 5. O protocolo ODD, por sua vez, sugere que os parâmetros 
sejam descritos em cada submódulo. Assim, no apêndice, fazemos a 
explicação dos parâmetros  nos submódulos correspondentes, em conjunto 
com as fórmulas que os incluem. Seguem parâmetros adicionais presentes 
no PolicySpace2 e sua racionalidade, conforme descrito a seguir.

• Os cinco parâmetros que funcionam como proxy dos impostos principais 
também são parâmetros aproximados, médios, estimados pela literatura 
(Afonso, 2014): sobre o consumo, 30% do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS); sobre o trabalho e sobre o lucro das 
firmas, 15% do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); sobre transações imobiliárias, o Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); e sobre propriedade, o 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 0,5%. Respectivamente: 
TAX_CONSUMPTION, TAX_LABOR, TAX_FIRM, TAX_ESTATE_
TRANSACTION, TAX_PROPERTY.

• Condicionantes bancários referentes à possibilidade de financiamento 
também foram utilizados conforme dados observados para o caso 
brasileiro: MAX_LOAN_AGE, idade máxima do mutuário mais velho 
para fim do prazo do financiamento (75 anos); MAX_LOAN_BANK_
PERCENT (v), taxa máxima de empréstimos do banco em relação aos 
depósitos à vista (70%); LOAN_PAYMENT_TO_PERMANENT_
INCOME, comprometimento do pagamento de prestações mensais da 
família em relação à sua renda permanente (50%); e MAX_LOAN_TO_
VALUE (LTV), referente ao máximo valor do empréstimo em relação 
ao preço do imóvel financiado (30%).

• PERCENTAGE_ENTERING_ESTATE_MARKET (ϕ), frequência de 
participação da família no mercado imobiliário – aproximadamente 
6% das famílias se mudam a cada ano (Causa, Woloszko e Leite, 2019).

• Sobrepreço das firmas MARKUP (π), que buscam uma taxa de lucro 
acima dos custos de 5%. Esses valores empíricos costumam ir até 
15%, embora a teoria neoclássica preveja lucros nulos. Também esse 
parâmetro é explorado na análise de sensibilidade.
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• Amostras para grupos de candidatos a emprego, busca de residências 
e número de firmas pesquisado no mercado de bens. Esses parâmetros 
geram resultados que são robustos em relação a variações. HIRING_
SAMPLE_SIZE (σ) e SIZE_MARKET (ς).

• Um importante parâmetro para o modelo é a conversão de recursos 
arrecadados pelo município para alteração no indicador de qualidade 
de vida MUNICIPAL_EFFICIENCY_MANAGEMENT (ψ). Esse 
parâmetro foi calibrado de modo que o indicador siga como proxy 
do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Seu 
valor inicial em 2010 é igual ao do indicador e evolui de modo a ficar 
próximo da unidade ao fim do período.

• Talvez o conjunto de parâmetros mais relevante do modelo e ao 
mesmo tempo de difícil identificação, embora com conteúdo de 
interpretação interessante, seja o duo de parâmetros de produtividade – 
PRODUCTIVITY_EXPONENT (α), PRODUCTIVITY_
MAGNITUDE_DIVISOR  (β). Em conjunto – o primeiro como 
expoente, o segundo como divisor –, determina a quantidade produzida 
pela soma da qualificação dos trabalhadores das firmas. Seus valores foram 
determinados de modo endógeno pela calibração do modelo. Embora 
não tenham um equivalente que conheçamos, servem para indicar o 
que ocorre na economia e em qual magnitude, quando há relativamente 
incremento ou decréscimo na produtividade dos trabalhadores. 
São exaustivamente trabalhados na análise de sensibilidade.

• Outros dois parâmetros, com influência bem menor no modelo, 
mas com difícil contraparte empírica e que refletem observações de 
comportamento registradas na literatura (Blinder, 1994), são aqueles 
referentes à frequência com que a firma participa no mercado de 
trabalho e reflete sobre alterações nos preços (LABOR_MARKET – ι).

• Cinco outros parâmetros se referem explicitamente à presença, ausência 
ou magnitude de implementação de regras e mecanismos. São eles: o 
percentual de firmas que incluem proximidade como método de escolha 
para classificação de candidatos (PCT_DISTANCE_HIRING  – η), 
parâmetro que pode ser definido em 0; a presença ou ausência da regra 
de distribuição de recursos municipais utilizando-se da regra do FPM  
(FPM_DISTRIBUTION); a distribuição de recursos municipais de acordo 
com a divisão municipal corrente, ou como se a região metropolitana 
se comportasse como somente um município (ALTERNARTIVE0); 
a presença ou ausência da influência do desemprego global nas 
decisões sobre salários (WAGE_IGNORE_UNEMPLOYMENT); e a 
influência do tamanho da oferta de imóveis sobre o cálculo dos preços  
(OFFER_SIZE_ON_PRICE).
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• Efeito de vizinhança (NEIGHBORHOOD_EFFECT – τ). A influência 
da renda média das famílias da vizinhança nos preços dos imóveis já foi 
estimada por volta de dois terços do total (Furtado, 2009).

• Parâmetros iniciais: vários parâmetros do PolicySpace2 são efetivos 
apenas no mês inicial da simulação e derivam de observações empíricas. 
Depois são substituídos por interações endógenas. Em especial: 
percentual inicial de famílias que alugam (RENTAL_SHARE); tamanho 
da oferta excedente de imóveis, a vacância (HOUSE_VACANCY); 
e proporção do preço do imóvel como base para o custo do aluguel 
(INITIAL_RENTAL_PRICE).

• Tempo de vacância do imóvel: esses dois parâmetros – desconto 
máximo (MAX_OFFER_DISCOUNT – γ) e velocidade do aumento do 
desconto (ON_MARKET_DECAY_FACTOR – κ) – associam o tempo 
que o imóvel permanece desocupado como influência na depreciação 
do preço estimado de venda. Também foi testado com vários valores e 
influencia pouco nos resultados.

• Processo de negociação de imóveis: esses dois parâmetros – CAPPED_
TOP_VALUE (ρ+) e CAPPED_LOW_VALUE (ρ–) – limitam a 
volatilidade do processo negocial, excluindo possibilidades em 
que a  poupança da família seja o dobro do preço estimado, por 
exemplo, e o vendedor consiga impor preço superior (ou inferior) aos 
limites estabelecidos.

• Custo de transportes: dois parâmetros ponderam o custo de transportes 
como critério para ranqueamento das firmas que oferecem vagas pelo 
candidato (PRIVATE_TRANSIT_COST e PUBLIC_TRANSIT_
COST). O próprio candidato calcula o indicador considerando as 
distâncias para as firmas e a probabilidade de ele ou ela possuir ou não 
veículo particular.

• Custo do terreno: é o percentual do custo de construção repassado ao 
poder público municipal como forma de retorno pela compra do terreno 
(LOT_COST – υ). Não há estimativa precisa da razão entre o custo 
do terreno e o do imóvel, que inclusive podem variar em trajetórias 
distintas. Como regra de dedo, o indicador mais comum se situa entre 
10% e 25% do preço do imóvel (Bostic, Longhofer e Redfearn, 2007).

• Prazo para integralização dos recursos de vendas de imóveis no pagamento 
de salários (CONSTRUCTION_ACC_CASH_FLOW – n): dado que o 
volume de recursos de vendas de imóveis é substancial, o fluxo de caixa 
de empresas e famílias precisa ser organizado de modo que o influxo 
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de capital não seja utilizado imediatamente no mês seguinte, como 
acontecia no PolicySpace (Furtado, 2018c). Assim, no PolicySpace2, as 
famílias podem depositar recursos financeiros que excedem sua renda 
permanente mais sua reserva para emergências (seis meses); as firmas 
construtoras, por sua vez, ao vender imóveis do seu portfólio, distribuem 
ao longo de um número de meses (n) os recursos entre seus empregados.

4) Avaliação conceitual do modelo: a concepção do PolicySpace2 é 
aditivamente desenhada a partir do entendimento de como a literatura 
caracteriza o mercado imobiliário. A partir de modelos tradicionais que são 
muito abstratos (Dipasquale e Wheaton, 1994), ou da compreensão de que 
seus resultados empíricos são insuficientes (Glaeser e Nathanson, 2017), 
buscaram-se fundamentos na literatura de modo que os processos, no seu 
conjunto, se assemelhassem aos observados. O processo de negociação 
no mercado imobiliário, em especial, construído na conjunção da 
poupança das famílias, e o preço hedônico calculado dos imóveis (Rosen, 
1974), com limites paramétricos e espaciais (Furtado, 2009), parece 
suficientemente embasado. Ademais, processos endógenos geradores de 
salários são fundamentados na produtividade de trabalhadores, conforme 
modelado por trabalhos anteriores (Gaffeo et al., 2008; Lengnick, 2013), 
e seguem padrões já estabelecidos pela literatura (Dawid e Gatti, 2018) e 
descritos de acordo com as melhores práticas (Augusiak, Brink e Grimm, 
2014; Grimm et al., 2020).

5) Verificação dos resultados do modelo: os resultados do modelo e sua 
comparação com dados reais são feitos nas seções 4 e 5 deste capítulo. 
Adicionalmente, TRACE recomenda que se explicite até que ponto os 
resultados são gerados a partir de dados do ambiente ou das entradas 
do modelo. Para  o caso do mercado imobiliário no PolicySpace2, não há 
informação referente a imóveis introduzidos como dados de entrada no 
modelo. As  informações se referem somente às empresas, aos agentes e às 
famílias, à configuração espacial e a processos demográficos de alteração ao 
longo do período. No âmbito municipal, o indicador de IDHM é utilizado 
como referência para o indicador de qualidade de vida (Quality of Life Index – 
QLI) em 2010, para cada município da região metropolitana em análise.

6) Análise do modelo: a análise de sensibilidade que busca verificar a 
robustez da simulação a variações nos parâmetros é feita no capítulo 5, 
justamente porque permite, ao mesmo tempo, verificar a relevância de 
determinados parâmetros sobre a simulação, mas também compreender 
possíveis desdobramentos do modelo a choques exógenos. Se a 
configuração-padrão consegue replicar minimamente o fenômeno em 
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tela, então alterações nos parâmetros – por exemplo, a produtividade 
dos trabalhadores, ou a relevância que se dá ao impacto da vizinhança 
nos preços – podem iluminar aspectos de política pública.

7) Corroboração dos resultados do modelo: este item do TRACE verifica 
se dados e padrões que não foram utilizados, e talvez nem conhecidos à 
época da concepção e do desenvolvimento do modelo, corroboram seus 
resultados. Para o caso do PolicySpace2, utilizamos dados de imóveis 
coletados majoritariamente ao longo do primeiro semestre de 2020, 
quando grande parte do modelo já estava desenvolvido. Ademais, como 
mencionado no item anterior, a simulação não se utiliza de dados de 
imóveis. Dito isso, vale esclarecer que a análise descritiva dos dados 
reais levantou aspectos relevantes da compreensão dos mecanismos, 
em especial ressaltando elementos que não estão presentes no modelo. 
Para o caso da região metropolitana do Distrito Federal, que é utilizada 
no caso-padrão de comparação entre dados reais e simulados, há bairros 
com preços extremamente elevados, mas que, porém, não apresentam 
elementos factuais (amenidades, proximidades, infraestrutura) 
suficientes para justificar seus preços que não seja o lançamento de 
um “novo bairro de luxo”, com preços superiores a todas as outras 
vizinhanças da capital. Os dados reais também ressaltaram a relevância 
da manutenção do imóvel parado no mercado, até que as propostas de 
compras (ou seja, a poupança das famílias no PolicySpace2) estivessem 
compatíveis com o preço estimado pelo vendedor. Essas observações, 
em conjunto com material anteriormente desenvolvido que aponta 
especificamente para a atratividade da vizinhança por meio de sua 
percepção e sua influência nos preços (Furtado, 2009; Galster, 2001), 
levou à incorporação da renda média das famílias no processo de 
composição do preço do vendedor no modelo. Também foi introduzido 
no modelo, após a avaliação dos dados reais, o fator de depreciação dos 
preços de acordo com o tempo que permanece em oferta no mercado. 
De todo modo, ambas essas implementações podem ser “desligadas” do 
modelo por meio do ajuste dos parâmetros para zero.

2 VERIFICAÇÃO E TESTE

Programas de computador estão sempre sujeitos a erros e execuções e podem 
não funcionar exatamente da maneira como o modelador imaginou (Galán et al., 
2009). PolicySpace2 não é diferente, e é possível que alguma implementação 
seja executada de maneira distinta da imaginada. Alguns procedimentos foram 
implementados para garantir que erros de inconsistências e implementação 
fossem minimizados ou inexistentes.
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1) Uma simulação com todos os parâmetros e opções de salvamento 
listados como verdadeiro gera 63 gráficos diferentes e as planilhas 
correspondentes  com detalhes mensais e estados de cada agente. 
Com  isso, o modelador pode observar indicadores sobre o 
comportamento das famílias, dos bancos, das firmas, das regiões e dos 
mercados que fornecem desenho bem preciso da evolução dos processos 
ao longo do período analisado.

2) A análise de sensibilidade realizada de forma automatizada e já embutida 
na programação permite testar situações nas quais algumas regras e 
determinados mecanismos estão ausentes e comprovar se os gráficos 
gerados confirmam a ausência ou presença. Por exemplo, o parâmetro 
de distribuição de recursos (FPM_DISTRIBUTION), quando 
escolhido como falso, gera gráficos com distribuição nula de recursos 
nessa modalidade, como esperado. O mesmo ocorre quanto ao número 
de famílias agraciadas igual a zero, quando o fator de distribuição de 
políticas está desligado.

3) Em vários momentos da execução do programa de simulação, comandos 
do tipo assert fazem a verificação durante o processamento, garantindo, 
por exemplo, que famílias não permaneçam sem endereço ou que 
imóveis sempre tenham proprietários.

4) Alguns poucos testes específicos também foram adicionados, como 
verificar se firmas construtoras aumentaram a oferta de imóveis; se o 
banco efetivamente empresta recursos às famílias; e se não há famílias 
sem endereço.

5) Talvez a verificação mais rigorosa seja exatamente o processo de 
descrever, simular e analisar os resultados. Para a descrição, cada 
processo do código em si foi revisitado, conferido e testado. Para os 
resultados, os gráficos e as combinações de parâmetros possíveis foram 
exaustivamente simulados.

6) Finalmente, foi feita uma conferência específica para os fluxos de 
recursos entre os agentes de modo a garantir que não havia “criação” 
de recursos ao longo dos processos e o modelo pudesse ser encaixado 
como cash-flow consistent. Ou seja, não há criação de recursos para além 
do montante inicial na geração dos agentes. Precisamente, a construção 
de recursos se dá por meio da produtividade dos trabalhadores nas firmas. 
O banco só opera com recursos depositados pelas próprias famílias, para 
além do capital inicial. Os mercados também só operam a partir das 
disponibilidades de pagamento das firmas ou das famílias. Processos 
subjacentes de decisão sobre preços podem variar – por exemplo, na 
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transformação de recursos municipais na alteração do indicador de 
qualidade de vida ou na decisão de markup da firma –, porém os preços 
só se realizam de fato de acordo com a existência de recursos.

3 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS EMPÍRICOS PARA VALIDAÇÃO

PolicySpace2 buscará validação por meio da comparação de dados empíricos de 
preços e características de imóveis para as Áreas de Concentração de População 
(ACPs) de Brasília, com o Distrito Federal incluso e os municípios adjacentes 
do entorno. Dados de aluguéis e vendas foram coletados de sítios da internet 
no período entre outubro de 2018 e junho de 2020, em 41 datas distintas, com 
mais regularidade a partir de março de 2020. As informações são preenchidas por 
usuários individuais e corretores de imóveis e disponibilizadas sem formatação 
rigidamente estruturada, de forma que ocorrem imprecisões e erros eventuais no 
registro de dados. Assim, a base foi simplificada, excluindo-se valores extremos 
(quantil acima e abaixo de .05) e observações sem dados para área útil, por 
exemplo. Buscaram-se detalhes – quando disponíveis – referentes a: i) endereço; 
ii) bairro; iii) dia da oferta do imóvel e dia da coleta da informação; iv) despesas 
com condomínio; v) área útil; vi) número de banheiros; vii) número de quartos; 
viii) número de vagas; e ix) latitude e longitude. Adicionalmente, para aqueles 
imóveis com endereços e sem informação georreferenciada, utilizou-se o Sistema 
Galileo ©ESRI, disponível no Ipea, para acrescentar latitude e longitude, quando 
o endereço descrito assim o permitiu.

A base de dados empírica comparada consta com as seguintes características 
medianas: o imóvel típico para aluguel na região de Brasília e entorno no primeiro 
semestre de 2020, baseado na mediana dos dados de 8.840 ofertas, tem preço de 
R$ 2.500,00 – área útil de 115 m2, dois banheiros, três quartos, duas vagas, custos 
de condomínio/Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de R$ 638. Está 
anunciado há dezenove dias e apresenta custo por metro quadrado de R$ 20,24 em 
66 denominações de bairros distintas. 

O típico imóvel para venda, por sua vez, baseado em 23.103 observações, 
em 61 bairros distintos, está em oferta por R$ 750 mil. Tem área útil de  
126 m2, três quartos e três banheiros, com duas vagas. O preço de venda por 
metro quadrado mediano está em R$ 6.011.

4 RESULTADOS: INDICADORES MACROECONÔMICOS

Nesta seção, retomamos o propósito específico do modelo e verificamos se os resultados 
alcançados são compatíveis e adequados. O propósito inicial foi assim resumido: 
“[PolicySpace2 busca] verificar se o comportamento dos indicadores econômicos do 
modelo se mantém dentro de margens razoáveis, ao mesmo tempo que o mercado 
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imobiliário também apresenta desempenho semelhante ao mercado real observado”. 
No capítulo 5 utilizamos resultados do PolicySpace2 para ilustrar sua capacidade como 
modelo descritivo, que permite analogias e serve como base para raciocinar sobre 
o mercado imobiliário de forma endogenamente integrada ao restante do sistema 
econômico, e no capítulo 6 realizamos o teste de política habitacional.

Considerada a simulação-padrão, para o caso do Distrito Federal, 
com  parâmetros estabelecidos conforme seu valor descrito no apêndice deste 
livro – e formatação-padrão na plataforma GitHub2 –, temos indicadores 
macroeconômicos gerais, como veremos a seguir.3

1) O produto interno bruto (PIB) do período sobe um pouco no 
início da simulação e depois se mantém com variações regulares 
(gráfico 1). A volatilidade é reduzida após o período inicial, variando 
em 1 ou 2 pontos percentuais (p.p.) ao redor de zero. Observa-se 
variação endógena não linear nas curvas. Há variabilidade entre os 
comportamentos municipais.

GRÁFICO 1
ACP de Brasília: evolução do PIB por municípios (2010-2020)
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Elaboração do autor.

2. Disponível em: <https://github.com/bafurtado/policyspace2>.
3. Os resultados foram simulados vinte vezes, apresentada a média dos resultados. Para algumas figuras (que incluem 
dados regionais – gráfico 1 –, por exemplo), apenas o resultado de uma simulação é apresentado (embora a tendência 
geral se verifique. Variações de parâmetros também são apresentados em relação a vinte simulações de cada valor de 
parâmetro. Como padrão excluímos dos resultados os primeiros seis meses da simulação.
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2) Os preços cresceram cerca de 40% no período, com volatilidade da 
inflação maior nos primeiros três anos da simulação, que depois se 
mantém com menor variação (gráfico 2).

GRÁFICO 2
ACP de Brasília: nível de preços médio (2010) = 1.00, vinte simulações
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Elaboração do autor.

3) O desemprego, para o caso de Brasília, e a configuração-padrão 
de parâmetros mostram-se em contínua elevação, passando de 
aproximadamente 8% no início do período para 11% no final (gráfico 3). 
Como esperado, há maior volatilidade e desemprego em níveis superiores 
para os municípios do entorno, sendo que Padre Bernardo, em Goiás, 
atinge o maior nível de desemprego, na faixa de 16%. O desemprego 
tem comportamento não necessariamente crescente, mas dentro da 
faixa de até 15% para outras regiões metropolitanas testadas com o 
mesmo conjunto de parâmetros.
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GRÁFICO 3
ACP de Brasília: evolução do desemprego regional (2010-2020)
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Elaboração do autor.

4) O coeficiente de Gini varia ao longo da simulação, atingindo uma 
média de 0,47 ao final do período (gráfico 4). Entretanto, para o 
cálculo do Gini municipal, temos Brasília com valor próximo a 0,46 e 
os municípios do entorno com valores mais baixos, mais homogêneos 
ao longo da simulação, com valores entre 0,34 e 0,46 (gráfico 5). 
De fato, regiões mais pobres, como o entorno do Distrito Federal, 
tendem a ser mais homogêneas do que as sedes e o conjunto das 
regiões metropolitanas.
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GRÁFICO 4
ACP de Brasília: evolução do coeficiente de Gini (2010-2020)
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Elaboração do autor.

GRÁFICO 5
ACP de Brasília: evolução do coeficiente de Gini para os municípios (2010-2020)
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Esses quatro indicadores, em conjunto, nos parecem apresentar 
comportamentos e níveis próximos ao que se deveria esperar de uma economia 
como a brasileira, no contexto da região metropolitana do Distrito Federal 
e entorno, caracterizando PolicySpace2 como uma simulação que consegue 
apresentar indicadores macroeconômicos gerais dentro de parâmetros razoáveis.

Adicionalmente, outros indicadores da simulação que caracterizam a 
economia podem ser assim resumidos. Em relação ao comportamento dos bancos, 
há incremento regular e contínuo da base de empréstimos, com aumento dos prazos 
médios; e aumento dos níveis de depósitos, a partir do segundo ano da simulação, 
com manutenção do número de clientes em atraso em níveis relativamente altos. 
O valor dos empréstimos permanece em patamares constantes. Entre as firmas 
de construção civil, pouco mais de metade delas observa incremento do número de 
funcionários de cerca de 20%, enquanto o restante apresenta estabilidade ou 
incremento menos pronunciado de pessoal. A poupança das famílias aumenta 
ao longo da simulação, com variação da renda permanente, em sintonia com a 
flutuação de juros observada. Na média, o consumo das famílias aumenta nos três 
primeiros anos, depois baixa um pouco e se mantém. As firmas apresentam redução 
do capital inicial, com alguma volatilidade e certo incremento nos dois últimos 
anos. Os lucros apresentam grande volatilidade, embora mantendo-se, na grande 
maioria dos meses, em território positivo. Finalmente, ressalte-se, como detalhado 
na seção seguinte, que PolicySpace2 replica alguns mecanismos básicos esperados 
da economia, tal como ilustrado na introdução. Assim, aumento da produtividade 
gera, por exemplo, redução dos preços, enquanto redução do número de firmas 
consultadas na decisão de consumo pelas famílias leva a aumento de preços.

5 RESULTADOS: MERCADO IMOBILIÁRIO

A comparação de dados reais e simulados para o mercado imobiliário de compra 
e venda de imóveis é feita por meio dos histogramas de preços por metro 
quadrado normalizados.

O histograma sugere que os dados reais coletados para o Distrito Federal 
incluem dois picos de concentração de preços – o primeiro e maior nos valores 
mais baratos e outro pico nos valores médios, com poucos imóveis entre os mais 
caros (gráfico 6). Os preços para os dados simulados também apresentam um pico 
nos valores mais baratos, porém são mais bem distribuídos que os dados reais no 
que se refere aos imóveis mais caros.
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GRÁFICO 6
Brasília: histogramas comparativos de preços de imóveis para o caso empírico e o 
caso simulado (2010-2020)
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Elaboração do autor.

Esse comportamento fica mais explícito no gráfico quantil-quantil  
(Q-Q), um gráfico de probabilidades utilizado para comparar duas distribuições, 
plotando o quantil de uma distribuição contra o quantil de outra. De fato, o 
comportamento segue parecido até pouco antes do quantil 0,5, quando há um 
deslocamento da curva de dados simulados com maior presença de imóveis mais 
caros do que aqueles da base de dados reais (gráfico 7).
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GRÁFICO 7
Brasília: gráfico Q-Q para dados empíricos e simulados (2010-2020)
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Elaboração do autor.

Finalmente, a análise espacial de distribuição de imóveis mostra que os 
dados reais para o caso do Distrito Federal se localizam em regiões nas quais 
não há necessariamente firmas ofertando empregos ou acesso a comércio. 
Preferencialmente, áreas exclusivamente residenciais unifamiliares horizontais 
(como as regiões do Lago Sul e Lago Norte) ou residenciais multifamiliares 
verticais (figura 3).

Os dados simulados, por sua vez, favorecem regiões do Distrito Federal 
que concentram população, empregos e firmas, marcantemente a porção mais ao 
sudoeste do território, e estão distribuídos de forma mais homogênea, tanto nas 
áreas urbanas quanto nas rurais (figura 4).



PolicySpace2: modelando mercado imobiliário e políticas públicas100 | 

FIGURA 3
Distribuição de dados de vendas de imóveis empíricos, normalizados, custo por 
metro quadrado (2020)

Elaboração do autor.
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FIGURA 4
Distribuição de dados de imóveis da simulação, normalizados, preços por metro 
quadrado, valores para último mês da simulação (2010-2020)

Elaboração do autor.

6 COMPORTAMENTOS DIVERGENTES

Três comportamentos do PolicySpace2 parecem divergir de resultados compatíveis 
com o esperado. Dois deles se referem à inadequação dos salários das famílias 
para manter suas obrigações. No primeiro caso, percentual de famílias em alto 
patamar (80%) solicitam empréstimos ao banco, porém não conseguem manter 
os pagamentos em dia (gráfico 8). Note que a simulação se utiliza de juros reais de 
financiamento imobiliário para uma população que é representativa em termos 
de desigualdade da realidade brasileira. Nossa hipótese é que esse resultado 
demonstra o que ocorreria se todas as famílias, de forma indiscriminada e sem 
viés, solicitassem ao agente financeiro empréstimos imobiliários.



PolicySpace2: modelando mercado imobiliário e políticas públicas102 | 

GRÁFICO 8
Financiamentos imobiliários inadimplentes
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Elaboração do autor.

Adicionalmente, apenas cerca de 20% das famílias que alugam conseguem 
pagar aluguéis que estejam abaixo do limite de 30% da sua renda permanente 
(gráfico 9). Esse número deveria estar por volta de 70% das famílias. Em outras 
palavras, os aluguéis correntes do modelo parecem estar muito acima da capacidade 
de pagamento das famílias. Provavelmente, isso decorre dos mecanismos de 
construção do modelo que dirige todas as famílias sem imóvel próprio e que não 
são bem-sucedidas no mercado de compra e venda para o mercado de aluguéis. 
Portanto, parte das famílias mais pobres da simulação participam do mercado de 
aluguéis. A realidade empírica, todavia, inclui famílias sem recursos financeiros, 
mas que são proprietárias da sua residência, ainda que em condições precárias.
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GRÁFICO 9
Famílias cujo aluguel está abaixo de 30% da sua renda permanente
(Em %)
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Elaboração do autor.

O terceiro mecanismo que apresenta comportamento inadequado é a 
evolução da vacância ao longo do processo (gráfico 10). Nos primeiros anos 
do modelo, enquanto o sistema de construção civil ainda está planejando a 
construção de novos imóveis, a vacância cai consistentemente, chegando a apenas 
5% do total de imóveis na simulação. A partir do segundo ano, entretanto, as 
firmas construtoras começam a realizar a entrega dos imóveis prontos e terminam 
o período com a vacância esperada, em torno de 25%, valor superior ao esperado, 
de 10% a 15%.
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GRÁFICO 10
Brasília: vacâncias na simulação (2010-2020)
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Elaboração do autor.


