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Motivação

Por que conhecer preços imobiliários

e produzir índices de imóveis para o Brasil?

Pela ótica das Famílias: 

• Imóvel é o principal ativo 

• Talvez a compra mais importante de uma pessoa ao longo da vida.

• O valor dos imóveis determinam a capacidade de tomada de empréstimos e 

captação de recursos.

• Indicador do nível de riqueza das Famílias

Estatísticas Importantes para:

Famílias, Governo (Banco Central e Contas 

Nacionais), Indústria da Construção, Instituições 

Provedoras de Crédito e Analistas do Setor



Motivação

Por que conhecer preços imobiliários e 
produzir índices de imóveis para o Brasil?

Sob a ótica Macroeonômica:

• Preços influenciam e são influenciados pela atividade econômica

• Preços mais altos  incentivam reformas e serviços

• Aumenta o consumo de materiais e a Contratação de mão de obra

• Influenciam o interesse por novas moradias

• Afetam a decisão de investidores e construtores por novos empreendimentos. 

• Definição de políticas habitacionais e de crédito imobiliário;

• Instrumento para analistas e governo conhecerem as tendências do setor e 

do mercado;



Motivação

Importância de preços e índices imobiliários:

Preços e tendências são fundamentais para análise de Ciclos 
Econômicos 

Elevação dos Preços >> a expansão econômica 
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✓ Preços são entradas em modelos de previsão de ciclos 

econômicos!



Histórico

• Decreto Presidencial 7565/2011

– Estabelecendo que o IBGE deveria produzir 
um Índice Nacional de preços de Imóveis

Grande Variação dos preços Imobiliários nos últimos anos

• Chamou atenção para a necessidade de Medirmos variações 

de preços

• Termos Instrumentos para prevenção de bolhas imobiliárias

➢ Crise dos Subprimes nos EUA - 2008



Histórico

Decreto Presidencial 7565/2011

• Iniciamos estudos para desenvolver um indicador (2011)

– Conceitos e Objetivos

– Cobertura geográfica

– Que Tipo de preço utilizar:

• Transação, Avaliação ou Oferta

– Bases de dados

• Abecip/ CEF/ Prefeituras (Cadastro do IPTU, ITBI), etc.

– Métodos para Cálculo de indicadores

• Comparação de Médias ou Medianas, Vendas 
Repetidas, Avaliação, Emprego de Regressão, etc.



Antes de Falarmos de Metodologia e Resultados ...

Comentários sobre Fatores 

– Macroeconômicos

– Específicos que afetam preços de imóveis



Fatores que Influenciam Preços Imobiliários

Fatores Macroeconômicos

✓ Taxa de Juros – Influencia a atividade do setor!

✓ Disponibilidade de Crédito e Políticas habitacionais 
– impactam a demanda

✓ Taxas de ocupação e desemprego

✓ Sem emprego > Não consegue Crédito > Não 
consegue comprar > Reduz demanda

✓ Expectativas Econômicas

❖ (Índices de Confiança e Incerteza)

▪ Preços subiram com os anúncios da 
Copa/2014 e Olimpíadas/2016 no Brasil!!



Fatores Específicos

Características Construtivas

• Externas

✓ Padrão do 

Condomínio

✓ Itens/Facilidades 

do condomínio

✓ Idade

✓ Materiais 

construtivos

Influenciam os preços individualmente!  - importantes em modelos de Precificação!!



Fatores Específicos

Padrão interno / 
Acabamento

• Estado geral de conservação

• Qualidade dos materiais e revestimentos.

• Tipo de Instalações hidráulicas e elétricas



Vista

✓ Vista livre ou para parques /orla tem impacto positivo nos preços.

✓ Vista para áreas internas ou obstruídas impactam negativamente o 

preço de venda.

Fatores Específicos



Fatores que Influenciam Preços

Posição em relação ao Sol:

Interfere no valor de venda?

A influência no valor é relativa – Depende da Região, tempo de 

exposição e da época do ano;



Fatores que Influenciam Preços

Sol da Tarde em Bangu Sol da Tarde em Friburgo

42° 10°



Fatores que Influenciam Preços

Localização – Importantíssimo

Location, location, location: The 3L Approach to house price determination

(Zabel & Kiel, 2008)              

Observações:

• Imóveis muito próximos podem ainda sim ter preços muito diferentes

Parâmetros 

urbanísticos 

distintos

• Gabarito

• Uso

• Coef. de 

Adensamento, etc.

• Área permeável



Fatores que Influenciam Preços

Observações:

• Imóveis muito próximos podem ainda sim ter preços muito diferentes

Parâmetros urbanísticos distintos

• Gabarito /  Uso  /  Coef. de Adensamento, etc. / Área permeável



Em Resumo....

• Diversos fatores afetam os preços imobiliários / E não 
podemos medir todos...      Por outro lado...

• A comparação de imóveis diferentes pode levar a sérios vícios 
nas estimativas de variações de preços porque o que pode ter 
mudado é a característica e não o preço!

• Situação diferente de IPC, onde comparamos produtos 
semelhantes / Recorremos a um modelo de pareamento... 
Tratamento de Qualidade Implícito!

• Para os imóveis, não podemos mensurar todos os fatores....

– Importância dos métodos baseados em vendas repetidas 
(VR) frente a outros (comparação de médias simples, 
medianas, etc.)

– Índice Case-Shiller nos EUA é baseado em VR

– Requerem cadastros e Registros Administrativos de boa 
qualidade.



Abordagem Proposta

• Baseada em 3 Pilares:

– Preços de Transação

– Na construção de Pseudounidades 

Imobiliárias

– Na modelagem dos Preços via Modelos 

de Efeitos Mistos



Pseudounidades Imobiliárias

Formadas a partir da concatenação de imóveis vendidos

• Com localizações aproximadas



Pseudounidades Imobiliárias

Formadas a partir da concatenação de imóveis vendidos

• Com localizações aproximadas



Painéis de Preços

Com a Concatenação dos imóveis, formamos paineis de preços

• Modelamos esta base recorrendo a Modelos de Efeitos Mistos

• Permite enfoque longitudinal à análise



Gráfico dos dados longitudinais

Perguntas de interesse:

• Por que alguns preços sobrem e outros não?

• Que fatores estão relacionados a mudanças ao longo do tempo? 

Modelos de Ef. Mistos



Modelos de Efeitos Mistos

Técnica apropriada para tratar dados longitudinais

Oferece algumas importantes prerrogativas:

– Análise de trajetórias específicas

– Identificação das distintas fontes de variância

– Que Preditores explicam variabilidade intraindividual e entre 
grupos



Modelos de Efeitos Mistos



Aplicação

• Objetivo

– Calcular variação de preços de imóveis vendidos situados em uma 
área do RJ para cada mês de 2016

• Cobertura Geográfica

– Barra da Tijuca, Bonsucesso, Freguesia, Olaria, Penha, Ramos e 
Vila da Penha

• Base de dados

– Painel formado por 306 preços de imóveis vendidos entre Jan/14 e 
Dez/16



Índice de preços de Laspeyres

• Índices de Laspeyres com dupla imputação hedônica

Procedimento:

• Definimos previamente uma Amostra S – p/ exemplo, com n=60

• Especificamos o Modelo:

• Estimamos resultados para cada mês, utilizando dados de 

24 meses: Os do mês de referência e dos 23 meses anteriores.



Índice para Jan/16

Imóvel Dez 15 Jan 16

1 P1_15 P1_16

2 P2_15 P2_16

3

...

59

60 P60_15 P60_16

Estimamos o Modelo

Base de dados: 24 meses

Geramos valores preditos para 

cada imóvel de S para Jan/16 e 

Dez/15.



Resultados

• Modelo para Dez/2015



Resultados

•Modelo para Dez/2015 - Continuação



Resultados

Intervalos de Confiança – Via Bootstrap – S6 n=60

Mês                         Variação %            Limite Inf.               Limite Superior



Resultados

Simulação para diferentes tamanhos de amostras



Comentários Finais

• Adotamos a concatenação de unidades como artifício 
para viabilizar índices com base em preços efetivamente 
negociados.

• A formação de painéis de preços

• Analisar preços segundo enfoque longitudinal

• A partir de bases pequenas

• Discussão:  Preços de transação x avaliação



Comentários Finais

Preços de Transação x Avaliação

Aspectos Relevantes: Avaliação
• Pesquisa praticamente sem custo adicional

• Não é algo novo para o setor; Abecip já produz!

• Necessidade de Definir contratos/acordos com outras instituições;

• Necessidade de Avaliar, para cada área, a qualidade dos registros.

• Maior parte da amostra é de imóveis financiados!

• Não atende a parte da demanda do setor!

• Teríamos um índice de Imóveis Avaliados! Limite de Escopo!

Aspectos Relevantes: Transação
• Novidade para o Brasil – Constribuição para o setor!
• Atrelados a dinâmica econômica – Nowcasting com maior precisão
• Fonte: Imobiliárias; 

• Há um custo maior de manutenção
• Futuro uso de dados do SINTER



Obrigado!

Paulo Mahaz Simões              
paulo.mahaz@ibge.gov.br

mailto:paulo.mahaz@ibge.gov.br


SINTER

Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais

Base de dados construída pela Receita Federal

Informações detalhadas de todos os Imóveis do País – Urbanos e Ruais

• Georreferenciadas

• Registro único Federal para cada imóvel

• Histórico de compra e venda (Valores Registrados)

• Número de construções nos lotes

• Matrícula individualizada, etc...

• Projeto para o futuro!!                                                  Voltar


