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CAPÍTULO 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta, detalha e justifica o modelo denominado PolicySpace2, 
realiza sua validação e demonstra algumas análises de políticas públicas e seus 
resultados. O modelo conta com processos decisórios de trabalhadores e 
suas famílias e firmas em um contexto empírico e espacial a partir de dados de 
2010, para as 46 ACPs de regiões metropolitanas brasileiras. Os mecanismos e 
interação dos agentes nos mercados de bens, de trabalho e imobiliário seguem 
sugestões da literatura na sua fundamentação e listam justificativas e práticas 
quando inovadoras. A metodologia utilizada na construção de PolicySpace2 
é  denominada modelagem baseada em agentes (agent-based modeling – ABM) 
e sua descrição obedece aos preceitos do protocolo Visão Geral, Conceitos de 
Projeto e Detalhes (Overview, Design Concepts and Details – ODD) e da 
metodologia Transparent and Comprehensive Model Evaludation (TRACE).

O propósito do trabalho é construir um modelo empírico do mercado 
imobiliário para o caso brasileiro que permita descrever e compreender mecanismos 
de mercado, além de viabilizar analogias que possam sugerir alternativas de políticas 
públicas. No processo de simulação é possível compreender a ordem de magnitude 
e relevância de alteração de parâmetros, regras, características dos agentes e 
implementação ou ausência de alguma política pública ou mudança exógena. Os 
resultados estão condicionados aos processos descritos e escolhas realizadas.

A validação do modelo é realizada de acordo com seus propósitos. No caso 
do PolicySpace2, consegue-se demonstrar que o modelo é robusto à alteração de 
parâmetros e mecanismos, de modo que variações exógenas mantêm, no geral, o 
modelo dentro de comportamentos adequados. De forma específica, qualificamos 
esse comportamento razoável como um conjunto de quatro parâmetros: i) o PIB 
não apresenta comportamento exponencial ou tende a zero, por exemplo 
(mantém-se com variações endógenas e crescimento moderado); ii) a inflação 
apresenta valor mensal estável (em até 2% de variação mensal) e também não gera 
hiperinflação, ou inflação zero (exceto quando a produtividade dos trabalhadores é 
parametrizada em valores muito baixos); iii) a desigualdade entre as famílias evolui 
para número próximo aos observados (por volta de 0,470); e iv) o desemprego 
não supera 20% dos trabalhadores, para inúmeras configurações de parâmetros.
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Especificamente para o caso do mercado imobiliário, PolicySpace2 reflete 
apenas em parte a distribuição de preços, com similaridade próxima na primeira 
metade da distribuição. A distribuição espacial simulada é similar à observada; 
no entanto, a localização é mais dependente e orientada à localização das firmas, 
sendo que, no caso real, observam-se imóveis mais valorizados na ausência de 
oferta de empregos e presença de outros fatores.

Os indicativos dos resultados da simulação de PolicySpace2 permitem 
algumas conclusões. Fica patente a relevância do mercado imobiliário e seus 
desdobramentos em toda a economia. O simples aumento da participação das 
famílias no mercado, o influxo de famílias ou a mudança na escala de tamanho 
da região metropolitana leva a efeitos no mercado imobiliário que refletem em 
mais qualidade de vida, poupança, lucros e, por vezes, menor desigualdade.

De forma endógena, aumentos de produtividade parecem ser, dada a 
configuração de PolicySpace2, o fator mais influenciador no comportamento 
geral da economia e seus resultados. No mercado imobiliário, em específico, a 
capacidade dos municípios de transformar recursos arrecadados em melhoria da 
qualidade de vida também é relevante para adicionar dinamismo à economia.

Em paralelo, também é possível observar que melhores distribuições 
de salários, com menor retenção de recursos por parte das firmas, no formato 
delineado em PolicySpace2, sugerem simultaneamente ganhos econômicos e 
menor desigualdade. Todavia, ressalte-se que o reinvestimento do capital das 
firmas não está incorporado como feedback no sistema de interação apresentado.

Outros elementos já identificados na versão anterior do modelo foram 
reforçados por esta análise, em grande medida, mais detalhada que a anterior. 
Um deles é a identificação de que o parâmetro que define a contratação só por 
proximidade ou só por qualificação parece ser inadequado como explicação 
empírica. Tanto no modelo atual como no anterior, a restrição de apenas um 
critério no mercado de trabalho leva a resultados econômicos muito aquém 
daqueles observados com parâmetros intermediários. Isso parece sugerir que, de 
fato, há uma combinação “ótima” de critérios entre a localização espacial e o 
treinamento e a qualificação que beneficia firmas e candidatos.

Outro resultado reforçado no PolicySpace2 é a redistribuição endógena 
de recursos arrecadados pelos municípios com critérios preferencialmente por 
igualdade, no âmbito da região metropolitana, em detrimento do binômio 
arrecadação local e distribuição local.

Ainda conforme a configuração adotada no PolicySpace2, os impostos mais 
relevantes para alterações na economia foram aqueles referentes ao consumo e 
ao trabalho. Impostos menores nesse sentido contribuem simultaneamente com 
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aumento de poupança nas mãos das famílias, que participam mais fortemente no 
mercado imobiliário e assim dinamizam a economia.

Finalmente, outra indicação da análise de sensibilidade é que a velocidade 
com que as firmas construtoras incorporam os valores de vendas de imóveis 
parece ser relevante quando esse prazo de recebimento de valores é pequeno. 
Os  mecanismos embutidos implicam que a firma gasta capital próprio para 
manter os salários dos trabalhadores quando não há recebimento de valores de 
vendas. Com isso, há maior redistribuição do capital das firmas construtoras, 
o que gera grande poupança às famílias, incentivando sua participação nos 
mercados de bens e imobiliário.

Na análise de alternativas de políticas, a simulação de PolicySpace2 sugere 
que a política habitacional de provimento de voucher de aluguel por 24 meses 
para as famílias traz maiores benefícios sociais para a economia como um todo, 
em termos de dinamização da economia e redução da desigualdade, se comparada 
à política de compra e distribuição de imóveis às famílias. A título de ilustração, a 
política não habitacional de oferecer auxílio monetário a um número bem maior de 
famílias (com menor valor por família, dado que os recursos utilizados são os mesmos 
para as políticas alternativas) parece ser ainda mais benéfica que a de aluguel.

Em termos de trabalhos futuros, é nossa intenção investigar se existe uma 
combinação de políticas que produza resultados mais satisfatórios que qualquer 
uma de forma exclusiva. Também será realizada análise que se utilize de recursos 
externos à região metropolitana – simulando efeitos de inversões federais ou de 
outro ente financiador.

Em relação à plataforma, várias outras análises adicionais são possíveis. 
Em especial, planeja-se vincular o investimento das famílias em educação, 
a propriedade das firmas pelas famílias, talvez por meio de quotas e ações e a 
sofisticação do mercado de crédito, incluindo acesso também às firmas.

Entre as limitações do modelo, à guisa de conclusão, nos parece que dois 
elementos relevantes do ciclo do mercado imobiliário não foram incluídos. 
De um lado, seria interessante incluir a remuneração ou o reinvestimento dos 
recursos, ou ainda a propriedade do capital das firmas. De outro lado, também 
parece estar ausente e ser relevante a melhor caracterização do espaço do mercado 
imobiliário, com a possível inclusão de amenidades urbanas, geradoras de valor, e 
as possibilidades e limitações dadas pela regulação do solo urbano.

Para além dos resultados de análise do mercado imobiliário e identificação 
de elementos relevantes para a dinamização da economia, PolicySpace2 também 
pode ser caracterizado como uma plataforma de análise que abrange inúmeras 
possibilidades. Dadas suas características de código aberto, sua transparência 
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na documentação e sua explicitação-padrão dos mecanismos de acordo com as 
melhores práticas e modularidade, é pouco custoso adaptar o modelo para novas 
perguntas de pesquisa e investigações de regiões específicas.

Vimos PolicySpace2 especialmente promissor para análises de desigualdade 
e mercado imobiliário, qualificação da mão de obra, análise setorial e inovação 
no âmbito de firmas. Adicionalmente, análises de mobilidade urbana e emissão 
de gases de efeitos estufa podem se beneficiar do fato de o modelo conter 
mensalmente a localização de trabalhadores e firmas, além de sua renda e 
composição familiar e qualificação.

No futuro breve, imaginamos que será relativamente simples incorporar 
elementos do mercado imobiliário de 2010, tais como a substituição de tamanho 
e qualidade como características intrínsecas do imóvel por atributos reais, como 
número de quartos, banheiros e vagas, relacionando ainda a qualidade com o Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Com isso, a configuração 
inicial do estoque de imóveis será mais semelhante à real, viabilizando a obtenção 
de resultados simulados que não sejam exclusivamente endógenos.

Também nos parece fácil introduzir análises específicas de emissão de gases 
de efeito estufa que considerem a diferenciação já existente no modelo entre 
transporte público e privado.

Finalmente, construída a plataforma, como se encontra neste momento, 
é possível realizar comparações entre todas as regiões metropolitanas presentes e 
avaliar, de forma comparativa e relativa, resultados distintos para cada uma delas, 
dados os mesmos parâmetros e mecanismos.




