
INTRODUÇÃO

O mercado imobiliário é intrinsecamente convoluto, da botânica, enrolado, 
com as folhas enroscando-se em cilindros. A analogia parece fazer sentido. 
O  mercado imobiliário envolve elementos diversos com ajustes assíncronos: 
ciclos econômicos, variação nos juros e nos níveis de liquidez financeira; decisões 
intertemporais das famílias; escolhas de investidores; regulação e zoneamento 
urbanos; construção civil; e localização de empregos, amenidades, vizinhanças, 
percepções e preferências. Além disso, imóveis são bens duráveis, com altos 
custos de transação, relativamente caros, usualmente indivisíveis, com localização 
singular (monopolística) e heterogêneos.

Há vasta literatura que analisa mercados imobiliários. O texto seminal e 
referência de economia urbana consolida o modelo de escolha econômica racional 
(Dipasquale e Wheaton, 1992). De forma abstrata e diagramática, os autores 
propõem um modelo de equilíbrio espacial que combina mercados de ativos 
financeiros e de imóveis, mediados pela capacidade do mercado de construção 
civil de ajustar o estoque.

Trabalhos empíricos, entretanto, sugerem que juros correntes no mercado 
financeiro não se refletem totalmente nos preços dos imóveis, o que sugeriria 
mercados ineficientes (Case e Shiller, 1989). De outra forma, pode-se dizer que 
há variância excessiva dos preços em relação aos fundamentos (Glaeser et al., 
2014). Nesse sentido, há algum consenso de que os modelos disponíveis não 
capturam as volatilidades e heterogeneidades intrínsecas a esse mercado (Davis e 
Nieuwerburgh, 2015; Glaeser e Nathanson, 2015).

Esse entendimento se reforça após a crise de crédito imobiliário da década de 
2000. A volatilidade inesperada fomentou uma série de revisões da literatura no 
intuito de identificar o que se sabe e o que se desconhece sobre o comportamento 
geral dos mercados imobiliários. Em relação à influência do mercado de 
crédito  e  do financiamento imobiliário, por exemplo, Chan,  Haughwout e 
Tracy (2015) notam que a estrutura de custo do usuário indica a direção da 
demanda em momentos de crescimento. Todavia, a magnitude e a localização da 
mudança não se refletem nos modelos correntes. A análise sugere que os modelos 
de equilíbrio espacial baseados em escolhas racionais teriam alcance limitado 
(Glaeser e Nathanson, 2017).

Essa dificuldade dos modelos tradicionais de economia urbana de lidar com 
múltiplos fatores impactantes de maneira simultânea subsidiou a ampliação do campo 
epistemológico e a busca por contribuições de outras disciplinas e métodos analíticos.
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Entre essas buscas por integração e alternativas metodológicas para 
compreender o mercado imobiliário, ressaltamos três vertentes: uma com 
fundamentos na economia tradicional, cuja intenção é expandir o entendimento 
das finanças e abarcar liquidez e crédito com viés mais empírico (Davis e 
Nieuwerburgh, 2015; Leamer, 2015; Saiz, 2019); outra com foco na questão 
espacial e urbana, na transformação dinâmica de usos, abordando uso do solo, 
integração com transportes, sua capacidade de geração de novos usos e alteração do 
padrão de ocupação e planejamento urbano (Waddell et al., 2018a; 2018b); e uma 
terceira que analisa a macroeconomia do ponto de vista computacional, alterando 
essencialmente a metodologia (Dawid et al., 2012; Dawid e Gatti, 2018).

Além desses esforços de integração, outros autores propuseram modelos 
computacionais iniciais que replicassem os fundamentos e os dados empíricos 
observados do mercado imobiliário (Baptista et al., 2016; Geanakoplos et al., 
2012). Esses trabalhos enfatizaram a volatilidade financeira, a relevância dos 
mercados de ativos e as possibilidades de ação prudencial macroeconômica para o 
gestor financeiro encarregado das contas públicas.

No âmbito da análise dinâmica espacial, a modelagem computacional, 
denominada de modelo de conversão do uso do solo e transporte (land-use change 
and transport model – LUT), possui uma tradição e um histórico de aplicações 
mais consolidados (Engelen, White e Uljee, 1997; Filatova, Parker e Veen, 2009; 
Parker et al., 2003). Tradicionalmente, modela-se a evolução da conversão de usos 
agrícolas em urbanos, industrialização e desindustrialização, bem como alterações 
na composição de áreas verdes em geral. Mais recentemente, esses modelos 
incorporaram dinâmicas imobiliárias associadas ao planejamento da estrutura de 
transportes (Waddell, 2011; Waddell, Wang e Liu, 2008).

Nesse contexto, PolicySpace2 é um modelo computacional, primordialmente 
endógeno, empírico, dinâmico e espacial, que inclui financiamento imobiliário, 
construção civil, arrecadação e distribuição de impostos, mercados de trabalho, de 
bens e serviços e imobiliário para regiões metropolitanas brasileiras. A plataforma 
permite compreender mecanismos do mercado imobiliário, de modo que 
alterações em determinado comportamento gerem efeitos nos indicadores do 
modelo. Adicionalmente, PolicySpace2 permite testes de investimento de recursos 
endógenos em políticas públicas de habitação alternativas: transferência de 
imóveis, pagamento de aluguel ou de auxílio monetário para as famílias.

Em suma, a partir da descrição empírica do status quo em 2010, indivíduos, 
famílias e imóveis são gerados probabilisticamente e alocados espacialmente. 
Na  sequência, a cada mês, famílias e firmas interagem nos mercados de bens, 
de trabalho e de imóveis, mediadas por: empréstimos, depósitos bancários e 
remuneração de investimentos; localização; e mobilidade de trabalhadores entre 
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essas firmas e famílias e seus locais de residência. Desse modo, geram transações 
nos mercados, cujos impostos são coletados e reinvestidos nos municípios, 
caracterizando a marcante endogeneidade e dinamicidade do processo e 
fornecendo cenário de experimentos de políticas públicas, com comparabilidade 
relativa dos resultados.

PolicySpace2 reúne três tipos de modelagem – econômica, uso da terra e 
transportes – de forma conjunta e integrada. Não conhecemos outra plataforma 
computacional do mercado imobiliário: i) que seja aberta (open source); ii) que 
contenha dados oficiais, organizados no nível intraurbano de áreas de ponderação 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou equivalente; iii) que 
explicite regras espaciais associadas a todos os mercados (de bens e serviços, de 
trabalho e imobiliário); iv) que inclua um sistema de aproximação tributária no 
nível municipal; v) cujos agentes de tomada de decisão sejam primordialmente 
as firmas e as famílias; e vi) cujos testes de políticas sejam feitos a partir do 
desenvolvimento endógeno de demanda e de oferta de recursos e de famílias.

Com isso, PolicySpace2 se posiciona como um modelo capaz de correlacionar 
mecanismos de formação de preços de imóveis a partir de várias de suas influências:

• a composição e a localização das famílias;

• a produtividade e a localização das firmas do mercado de bens e serviços;

• a migração, a formação de novas famílias e a demografia;

• o sistema de crédito e a liquidez financeira;

• o mercado de trabalho e processos de seleção que consideram distância 
e qualificação; e

• a dinamicidade da entrada das famílias no mercado imobiliário e de 
firmas construtoras.

Adicionalmente, PolicySpace2 é descrito de acordo com as práticas mais 
recentes e transparentes da literatura de modelagem baseada em agentes  
(agent-based modeling – ABM), seguindo o protocolo Visão Geral, Conceitos de 
Projeto e Detalhes (Overview, Design Concepts and Details – ODD) (Grimm 
et al., 2020) e a sugestão TRACE1 (Grimm et al., 2014).

O desempenho do modelo PolicySpace2 é avaliado sucessiva e 
cumulativamente conforme a seguir descrito.

1) Os processos e regras são inspirados e justificados de acordo com a 
literatura preexistente, explicitados ao longo da descrição do modelo.

1. Acrônimo para Transparent and Comprehensive Model Evaludation, cuja tradução livre seria Modelo Transparente 
e Completo de Avalidação.
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2) É realizada extensiva e exaustiva análise de sensibilidade para testar 
tanto a inclusão ou ausência de regras e mecanismos – sensibilidade 
estrutural  – quanto a robustez de resultados após a alteração de 
parâmetros. As simulações são feitas inúmeras vezes e os resultados são 
expressos como a média dos resultados de cada simulação.

3) Internamente, gráficos que retratam 66 indicadores são produzidos 
e garantem a observação do comportamento simultâneo de vários 
processos, estados e mecanismos.

4) O código em si não está isento de erros. Entretanto, vários testes, 
checagens, simulações e verificações foram repetidos ao longo do 
processo de modo a garantir a robustez dos resultados apresentados.

5) Os indicadores de comportamento macroeconômicos, tais como 
produto interno bruto (PIB), inflação, desemprego e coeficiente de 
Gini, se mantêm em patamares similares aos observados empiricamente.

6) Em relação ao mercado imobiliário, de forma específica, foi realizada 
uma comparação de dados de imóveis reais, coletados em 2020, com 
dados simulados. Considerando-se que não há inclusão de informação 
alguma do mercado imobiliário e que apenas dados oficiais de firmas 
e famílias são inseridos no início da simulação em 2010, o modelo 
se comporta razoavelmente bem, conseguindo replicar a primeira 
metade da distribuição de preços de imóveis para o caso testado do 
Distrito Federal.

7) O teste de implementação de política pública realizado apresenta 
resultados cuja lógica é passível de compreensão e explicação, a partir 
do entendimento do funcionamento do modelo.

Os mecanismos e a configuração do PolicySpace2 sugerem que no mercado 
imobiliário o processo negocial, a oferta e o financiamento imobiliário são menos 
relevantes para a dinâmica de preços, quando comparados com a relevância 
da demanda das famílias e sua disponibilidade de recursos. Além disso, a 
localização das firmas e das famílias, em conjunção com a valorização da renda 
familiar da vizinhança, não parece se constituir como elemento suficiente para 
replicar exatamente o desenho espacial e da distribuição de preços imobiliários. 
Outros fatores não presentes no modelo – tais como o estoque de imóveis e suas 
características observadas no início da simulação ou a regulação do uso do solo – 
precisariam ser incluídos para que os resultados se mostrassem mais espacialmente 
fidedignos em relação aos observados.

A simulação do modelo PolicySpace2, em especial, parece confirmar a 
inexistência de um equilíbrio espacial perfeito no mercado imobiliário. De fato, 
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o mercado de aluguéis, dado o desenho do modelo, funciona como receptáculo 
das famílias que não possuem renda de forma perene e suficiente. A concepção 
também estabelece que o preço negocial inicial, com baixa possibilidade de 
descontos, é o preço de referência no qual o aluguel é uma proporção do preço 
de venda. Como  o desenho do modelo também impõe que todas as famílias 
possuam um imóvel de residência, as famílias realizam o contrato, porém gastam 
parte superior a 30% da sua renda com aluguel, em proporção mais alta que o 
esperado. Eventualmente ainda é possível que a família não consiga realizar 
o pagamento ao locador.

A análise de alterações e intervenções passíveis de políticas públicas a serem 
testadas a partir do modelo sugere que, de fato, o mercado imobiliário apresenta 
a capacidade de dinamizar a economia como um todo e o faz quando há maior 
poupança disponível para as famílias, quando há maior participação das famílias 
no mercado, quando há influxo de famílias ou criação de novas famílias, quando 
aumenta a produtividade dos trabalhadores e se reduzem os impostos sobre os 
salários ou o consumo, ou ainda quando aumenta a eficiência da gestão municipal.

Outro fator que emerge da análise é a influência marcante da produtividade 
como mecanismo do modelo que é capaz de alterar os níveis da economia como um 
todo. Com isso, o estudo se junta a vários outros que identificam a produtividade 
como cerne do processo de melhoria do bem-estar econômico.

Os testes de políticas realizados refletem o investimento de parte da 
arrecadação municipal alternativamente em: i) comprar e transferir imóveis 
a famílias cadastradas e ordenadas, de modo a favorecer aquelas com menos 
recursos; ii) pagar o aluguel dessas famílias por um período de dois anos; ou 
iii) simplesmente realizar transferências em forma de auxílios monetários a todas 
as famílias cadastradas no “sistema” municipal endógeno. Considerando-se 
o PIB das regiões metropolitanas e o coeficiente de Gini, a melhor política é, 
sem dúvida, a distribuição (mais equânime) de recursos entre todas as famílias, 
vis-à-vis o pagamento de aluguel ou compra e a transferência de imóveis.

Por fim, PolicySpace2 reforça os resultados obtidos na versão anterior 
(Furtado, 2018a). O modelo confirma o benefício em qualidade de vida para 
os cidadãos ao redistribuir de forma igualitária, e não local, os recursos fiscais 
arrecadados entre municípios metropolitanos.

Para além desta breve introdução geral, o capítulo 1 traz uma revisão 
da literatura recente do mercado imobiliário e define a ABM. A ABM é a 
metodologia na qual se baseia a construção do PolicySpace2 enquanto plataforma 
de modelagem computacional. O capítulo 2 faz uma descrição intuitiva do 
PolicySpace2 que permitirá ao leitor compreender as funcionalidades e limitações 
da plataforma. O capítulo 3 é metodológico, detalha o propósito do modelo, de 
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acordo com as sugestões do protocolo ODD (Grimm et al., 2020), e contém 
os passos de 2 a 7, também previstos no protocolo. Em conjunto, esses passos 
oferecem uma visão geral, detalhando os processos e explicitando todas as regras, 
operações e o funcionamento do modelo. Todavia, uma vez que o processo de 
ODD é construído partindo do geral para o específico, o leitor interessado nas 
fórmulas e detalhes do modelo encontrará as informações na seção 7. O capítulo 4 
apresenta tanto alguns fatos estilizados replicados pelo modelo quanto os dados 
utilizados para validar o modelo, seu confronto com os dados simulados e outros 
resultados gerais. O capítulo 5 realiza a análise de sensibilidade com vistas a 
possíveis alterações de políticas públicas, explorando as possibilidades do modelo 
PolicySpace2. Finalmente, o capítulo 6 faz testes de políticas de habitação e auxílio 
social e analisa o desempenho da região metropolitana de forma comparada. 
As considerações finais concluem o trabalho.


