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RESUMO 

 

 A atuação no segundo milênio de plataformas digitais no mercado imobiliário no Brasil faz 

com que seja necessário um aprofundamento da compreensão deste fenômeno, dado o potencial 

impacto disruptivo que esse tipo de negócio apresenta. Por mais que as atuais perspectivas 

econômica, da engenharia ou do design que abordam a temática das plataformas apresentem 

significativas contribuições para a compreensão dessas, elas não nos auxiliam com um 

entendimento mais aprofundado, quando analisadas as dinâmicas do mercado imobiliário e da 

produção do espaço. Faz-se necessário incorporar conceitos e referências da geografia urbana 

e do planejamento urbano a essa lente de análise. 

Por meio da aproximação desses referenciais teóricos, esta dissertação buscou identificar a 

arquitetura desses ecossistemas, os principais mecanismos adotados por essas arquiteturas para 

a geração de valor, a tipologia e característica do produto ofertado, assim como a abrangência 

territorial, utilizando-se o município de São Paulo (Brasil) como local de estudo. Discute-se se 

há diferenças estatisticamente significantes entre a oferta de locação via imobiliárias 

tradicionais, plataformas e os imóveis descritos no Censo Demográfico. 

A metodologia aplicada é a análise geoespacial comparativa, através de indicadores de auto-

correlação espacial e modelos de dependência espacial; utilizando-se dados obtidos por meio 

de uma coleta automatizada, combinados com dados Secundários do Censo Demográfico do 

IBGE busca-se identificar a espacialidade desse fenômeno, contribuindo para o crescente 

debate no campo, aos olhos de uma metrópole latino-americana. 

O objetivo principal dessa dissertação é discutir como se configuram as plataformas de mercado 

imobiliárias no município de São Paulo e o que as difere das imobiliárias tradicionais a partir 

de uma análise exploratória. Verificando área de atuação, tipologia e preço de locação dos 

imóveis ofertados. Foram observadas diferenças em todos os pontos e para cada deles foram 

descritas as principais possibilidades de explicação. Conclui-se que as plataformas de mercado 

imobiliário, mesmo que representando um universo menor que as imobiliárias tradicionais, 

afetam o preço de moradia e estão inseridas na produção imobiliária recente no município de 

São Paulo. 

Palavras-chave: Plataformas, Mercado Imobiliário, Aluguel, Estatística Espacial 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The recent performance of platforms in Real Estate makes necessary a deeper understanding of 

this phenomenon given the potentially disruptive impact that this kind of business has. The 

current perspectives in the literature about platforms, whether the market or engineering design, 

present meaningful contributions to the discussion of this phenomenon but do not provide us 

with a broader understanding of it when analyzing the real estate sector and the production of 

space. Therefore, it is necessary to incorporate concepts and references from areas such as urban 

planning and urban geography, expanding the theoretical framework. 

Through the approximation of these theoretical references, this master's thesis aims to identify 

the architecture of these ecosystems, the main mechanisms adopted by them for the generation 

of value, and their financing. 

The applied methodology is the comparative geospatial analysis based on spatial auto-

correlation indicators and spatial dependence models. Using data obtained through an 

automated collection, combined with secondary data from the IBGE Demographic Census, this 

research seeks to identify the spatiality of this phenomenon, contributing to the growing debate 

in the field in the eyes of a Latin American metropolis.  

The primary purpose of this dissertation is to discuss how Platforms Real State are configured 

in the city of São Paulo and what differentiates them from traditional real estate firms—

presenting what they differ in terms of area of operation, typology and rental price based on an 

exploratory data analysis. 

Differences were observed at all points, and for each of them, the main explanation possibilities 

were described. It is concluded that real estate market platforms, even though they represent a 

smaller universe than traditional real estate companies, affect the price of housing and are 

included in recent real estate production in the city of São Paulo.. 

 

 

 

 

Keywords: Platforms, Real Estate, Rent, spatial statistics  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação discute as principais diferenças entre a atuação de plataformas de 

mercado imobiliário no setor de locação residencial no município de São Paulo e as 

imobiliárias tradicionais, no contexto do final da década de 2010 e início da década de 

2020. Por meio de uma comparação estatística e espacial da oferta online de imóveis feita 

por esses dois tipos/modelos de negócio, o trabalho identifica as principais diferenças na 

área de atuação, tipologia do imóvel e no valor da locação residencial na cidade, além de 

apresentar justificativas a partir da recente produção imobiliária e das dinâmicas de poder 

envolvidas nessa temática.  

Refletindo a partir de um cenário global, no qual o impacto das plataformas vem sendo 

estudado, o trabalho apresenta como a inserção desses novos atores se apresenta de 

maneira singular na metrópole brasileira, em uma cidade marcada pela desigualdade 

socioespacial e pelo convívio histórico entre diferentes práticas de produção habitacional. 

A comparação e a análise dessas formas distintas de oferta buscam contribuir para as 

discussões e formulação de políticas públicas, uma vez que a locação se constitui uma 

alternativa importante para a garantia do acesso habitacional. 

No Brasil, oito em cada dez pessoas vivem em casas próprias (PASTERNAK; BÓGUS, 

2014). Como em outros países latino-americanos, a casa própria é vista como um ativo 

importante para a garantia de estabilidade, assim como para o status social. Não é 

coincidência que programas recentes adotados na maioria dos países da América Latina 

após a crise de 2008 se apoiaram nessa visão, por meio da produção massiva de unidades 

habitacionais. No Brasil, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), criado como 

uma política anticíclica (AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015), construiu cerca de 4,3 

milhões de casas em uma década (MAZZA; ROSSI; BUONO, 2019). “A política 

habitacional no Brasil nunca privilegiou a locação como possibilidade” (BALTRUSIS; 

MOURAD, 2014, p. 231), o que fez com que, historicamente, a problemática do déficit 

habitacional associasse a construção de novas moradias como a solução para o problema, 

e essa visão se estende até a atualidade (BOLAFI, 1976). Por mais que, na área de 

Arquitetura e Urbanismo, discuta-se a alternativa do aluguel à complexa problemática 

habitacional, principalmente para a população de mais baixa renda, o tema é pouco 

explorado no ramo da Administração Pública. 

Entre os componentes existentes do déficit habitacional (habitação precária, coabitação 

familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de domicílios alugados), 
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o ônus excessivo com o aluguel é, desde 2011, o que apresenta maior peso. “Ele [ônus 

excessivo] corresponde ao número de famílias urbanas com renda familiar de até três 

salários-mínimos que moram em casa ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e 

que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel” (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2018, p. 23). Desde 2015, metade do déficit era computado por esse critério, 

fenômeno que se agrava nas regiões metropolitanas do Sudeste, que totalizaram 61,4% 

no mesmo ano (ibidem).  

Dada a relevância da moradia no cotidiano, é necessário compreender, de maneira crítica, 

o funcionamento das plataformas atuantes no mercado imobiliário (SHAW, 2018), 

discutindo de que maneira elas se estruturam, geram valor e quais são seus principais 

impactos no território e verificar se esse tipo de negócio impacta no valor da moradia e, 

consequentemente, no seu acesso. 

Plataformas, de maneira geral, não são um assunto novo. Historicamente existem duas 

vertentes literárias que se desenvolveram separadamente e que discutem esse termo 

(GAWER, 2014; ECKHARDT; CIUCHTA; CARPENTER, 2018): a perspectiva 

econômica e de engenharia e design. 

A primeira é oriunda de estudos de mercados, discutindo relações criadas seja a partir da 

intermediação desses mercados ou da aproximação de consumidores que, em um primeiro 

momento, não se conectavam (THOMAS; AUTIO; GANN, 2014; GAWER, 2014). A 

segunda se aproxima de uma lógica fabril, de engenharia, na qual se discute a geração de 

inovação por meio da modularização da produção, atrelada a uma arquitetura que 

simplifique a conectividade entre as diferentes etapas desse processo (GAWER, 2014). 

Observa-se que essa segunda vertente se aprofunda na temática ao apresentar o conceito 

de plataforma industrial (GAWER; CUSUMANO, 2014; GAWER, 2014), discutindo de 

que maneira parte das inovações propostas passa a ser gerida no exterior das empresas, a 

partir de uma estrutura organizacional similar a um ecossistema (GAWER, 2014), 

estruturando-se a partir de um de hub (THOMAS; AUTIO; GANN, 2014), governada e 

organizada sob uma arquitetura (PARKER; VAN ALSTYNE; CHOUDARY, 2017) de 

constante inovação por meio de arranjos externos (ECKHARDT; CIUCHTA; 

CARPENTER, 2018). 

Ao discutir essas temáticas, seja no âmbito da economia ou de engenharia, boa parte da 

literatura existente apresenta a plataforma a partir de quatro principais pontos: arquitetura, 

mecanismos para a criação de valor, governança e complementadores. Por mais que 
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existam exemplos que abordem plataformas de aluguel de imóveis (TEUBNER, 2019), 

carece a literatura descrever de que maneira esses mecanismos se desenvolvem e afetam 

o espaço e as dinâmicas espaciais. 

Essa crítica é feita principalmente por pesquisadores da geografia urbana, que buscam 

discutir a tecnologia de uma maneira não neutra, diferente de um simples processo na 

transformação da produção e circulação de bens. “Habitação é um vetor crucial de 

desigualdade social e espacial e, portanto, da dinâmica contenciosa de poder” (FIELDS; 

ROGERS, 2019, p. 1, tradução do autor); assim, faz-se necessário “delinear a importância 

em considerar essa tecnologia de uma perspectiva técnico-social crítica” (SHAW, 2018, 

p. 3, tradução do autor). A maior parte dessa discussão se concentra no Norte Global, 

principalmente após a crise de 2008. A crise do subprime possibilitou a criação de uma 

“nova classe de ativos” e originou a securitização de aluguéis de casas unifamiliares 

(FIELDS, 2018), que se somou ao processo intenso de privatização das habitações de 

interesse social (AALBERS, 2019). 

Esta dissertação busca auxiliar essa discussão, apresentando as principais singularidades 

da atuação das plataformas no município de São Paulo, a inserção desse modelo em 

favelas, na produção habitacional estatal recente, e as diferenças de atuação de acordo 

com a tipologia dos imóveis e regiões da cidade. Para isso, utiliza-se de duas ferramentas 

pouco exploradas na literatura: uma análise comparativa de preços entre as plataformas e 

as tradicionais imobiliárias de locação e Modelos de Dependência Espacial – exploração 

de dependência espacial das principais variáveis analisadas (através do indicador I de 

Moran e de mapas de autor-correlação espacial local), o Spatial Auto Regressive (SAR) 

Model e o Geographically Weighted Regression (GWR) –, que buscam identificar os 

impactos desse novo ator no Preço do Metro Quadrado de Locação Online no município.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O processo de revisão de literatura iniciou-se buscando identificar o que são plataformas. 

Esse termo apresenta múltiplos usos no cotidiano, o que tornou necessário compreender 

como a literatura aborda esse tipo de negócio e como analisá-lo. Foram encontrados 

constructos e lentes teóricas diferentes de acordo com cada área de estudo, mas nenhuma 

se mostrou suficiente para analisar a atuação dessas plataformas nas cidades, dada a 

complexidade das relações que permeiam o urbano. Assim, foi necessária a incorporação 

de outros referenciais teóricos que reforcem a importância do espaço e as relações 

construídas nele. Seguindo esse raciocínio, primeiramente serão apresentadas as 

plataformas sob o olhar predominante na literatura, a partir de lentes tecnológicas e de 

mercado, e, em seguida, será apresentado como elas são discutidas no meio da geografia 

e do planejamento urbano e quais são os benefícios de se incorporar uma lente à outra. 

2.1 Uma primeira abordagem 

A revisão bibliográfica foi iniciada a partir da plataforma Scopus. Na investigação 

preliminar, o termo “plataforma” revelou-se inadequado, dada a enorme quantidade de 

resultados (708.135). A partir da leitura do texto de Thomas, Autio e Gann (2014), 

Architectural leverage: putting platforms in context, presente em algumas referências já 

conhecidas sobre a temática, optou-se por utilizar o termo platform AND market AND 

ecosystem no mecanismo que busca títulos, resumos e palavras-chave, o que contribuiu 

para um recorte com maior foco a respeito da temática (720 ocorrências). 

Foram observados artigos nos quais o termo “plataforma” não estava vinculado ao objeto 

de estudo, sendo relacionado a outros tipos de plataformas, como sapatos, saltos altos, 

plataformas oceânicas para a retirada de petróleo, offshores, entre outros. Assim, em 

seguida, optou-se por excluir artigos que apresentassem esse tipo de referência (708 

ocorrências). 

A pesquisa foi limitada a publicações da última década (672 ocorrências), dados o 

crescimento significativo da temática nos últimos anos e a existência de robustas revisões 

de literatura no início desse período (GAWER, 2014; THOMAS; AUTIO; GANN, 2014), 

que auxiliaram a compreensão de um panorama geral. Devido a uma limitação do 

pesquisador, foram excluídos artigos em línguas que não fossem inglês, francês, espanhol 

e português (657 ocorrências), mas a maior parte das publicações se apresentava na 

primeira língua mencionada. A pesquisa foi restrita a artigos publicados em revistas 
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científicas sendo consideradas acabadas (284 e 269 ocorrências, respectivamente) e, por 

último, foi limitada às áreas de Computer Science, Multidisciplinary, Business, 

Management and Accounting e Economics, Econometrics and Finance (153 ocorrências). 

Por mais que existam poucos artigos publicados em Multidisciplinary (02 apenas), a área 

foi mantida, pois, muitas vezes, arquitetura e urbanismo são nela enquadrados, o que 

justifica a inclusão desse campo. 

Desses artigos, apenas um foi descartado por duplicação, sendo esse publicado em dois 

idiomas (inglês e francês). Em seguida, todos os títulos dos artigos foram lidos, o que 

resultou no descarte de mais 84. Dos artigos restantes (70), todos tiveram seu resumo lido 

e, quando este não era claro, a introdução. A partir disso, 35 foram selecionados para a 

leitura completa. 

Os 35 artigos foram codificados. Os trechos selecionados foram elencados em principais 

características a serem analisadas para o estudo de plataformas, formulando um primeiro 

referencial teórico para esse tipo de análise: 

Figura 1 – A construção de uma primeira lente de análise 

 

Fonte: Elaboração própria 

Neste primeiro levantamento, eram escassos os artigos que faziam referência ao contexto 

urbano. Alguns discutiam o impacto de plataformas na oferta de transporte (MA et al., 

2018) e outros falavam sobre as redes de relações criadas por plataformas de aluguel de 

curta duração (TEUBNER, 2018), mas nenhum se aprofundava na existência de impactos 

provocados nas dinâmicas locais. Boa parte dos artigos discutia a tecnologia e as 

principais estratégias e mecanismos adotados em um modelo de negócio, sendo poucos 

os casos em que a análise era feita de maneira mais crítica ou priorizando o usuário, sendo 

o último um ator importante ao se discutir moradia. 

A ampliação da revisão de literatura buscou contornar essa situação, incorporando autores 

que discutem o impacto desses negócios para além dos mecanismos tradicionais de 
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análise, aliando, assim, os recentes debates feitos pela geografia urbana acerca das Urban 

Platforms e Platform Real State. 

2.1.1 A literatura ampliada 

Utilizando a mesma base de dados – a plataforma Scopus – optou-se por realizar quatro 

pesquisas que contemplassem os termos urban platforms e platform real estate. Como, a 

partir da revisão de literatura anterior (platform AND market AND ecosystem), foi 

observado que a área de atuação da plataforma é, na maioria das vezes, apresentada antes 

do termo plataforma, optou-se por pesquisar cada um desses termos, invertendo a 

localização da palavra plataforma: “urban* platform*” em conjunto com “platform* 

urban*” e “real estate plataform*” com “platform* real estate”, sendo que o “*” foi 

utilizado para a adição ou não de qualquer caractere. Ex.: “platform* urban*” = 

platforms urbanismo ou platform urban etc. 

Por se tratar de um fenômeno novo, todos os resultados estavam contidos na janela 

temporal 2008-2020, aparecendo com maior destaque nos últimos dois anos. 

Gráfico 1 – Número de publicações 

 

Fonte: Scopus. Elaboração própria 

Por se tratar de um estudo recente, no qual a construção da percepção do fenômeno ainda 

está se materializando, optou-se por se utilizarem os mecanismos de busca diferentemente 

da estratégia utilizada na primeira abordagem, sem restringir a área da pesquisa, estágios 

da publicação e línguas. Assim, foram obtidos 53 resultados com a soma de “urban* 

platform*” e “platform* urban*”, sendo apenas um repetido, e 14 resultados para “real 

estate platform*”, com “platform* real estate” com duas repetições. 
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Para o primeiro caso, urban platform, 18 publicações foram descartadas pelo título, 

seguidas de 24 descartadas pela introdução. Esse número é relativamente grande; parte 

desses artigos avança na temática das cidades inteligentes/Smart Cities, discutindo de que 

maneira esse grande conglomerado de dados e atores pode se transformar em uma 

plataforma urbana, capaz de transformar as cidades mais eficientes com base em uma 

grande massa de informações. Os 9 artigos restantes foram lidos e classificados seguindo 

a mesma forma anteriormente adotada. 

Para o segundo, real estate platform, 2 publicações foram descartadas inicialmente pelo 

título, 2 pela repetição, seguidas de 3 descartadas pela introdução, o que resultou em 7 

artigos lidos seguindo o procedimento anteriormente adotado. 
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3 PLATAFORMAS E ECOSSISTEMAS  

Não existe um consenso que estabeleça os limites do constructo “plataforma”, muito 

menos um que estabeleça o número de vertentes pelo qual esse se desenvolveu. Autores 

como Thomas, Autio e Gann (2014) discutem quatro divisões (Organizational, Product 

Family, Market Intermediary, Platform Ecosystem), enquanto outros discutem duas 

principais (Econômicas e Engenharia/Design) (ECKHARDT; CIUCHTA; 

CARPENTER, 2018 e GAWER, 2014). Há até mesmo autores da área econômica que 

defendam que todas essas divisões convergiram em um único tema e que é necessário 

unificar a literatura para padronizar citações, evitando, assim, trabalhos similares com 

nomes diferentes, visando a um aprimoramento da discussão existente (SUPLBER, 

2019). 

Este trabalho se estrutura a partir da apresentação de duas principais vertentes a respeito 

da temática, dado o seu desenvolvimento historicamente separado e sua aproximação e 

complementação nos últimos anos (ECKHARDT; CIUCHTA; CARPENTER, 2018 e 

GAWER, 2014). Acredita-se que essa divisão auxilia o entendimento da temática, por ser 

clara e englobar características que outros autores trataram de separar. 

Conforme o termo plataforma se desenvolveu, outros constructos derivados dele foram 

surgindo, como o caso de ecossistema. Este trabalho não pretende se aprofundar 

contrastando as divisões propostas, uma vez que adota uma postura similar ao trabalho 

de Reuver, Sørensen e Basole (2018), entendendo que todas essas contribuem de maneira 

parcial e não completa para a compreensão do fenômeno. Gawer (2014) já havia 

apresentado parte dessa reflexão, ao criar uma ponte entre o que a autora considerou como 

as duas principais vertentes, sendo a primeira oriunda de estudos econômicos e mercados, 

discutindo relações criadas a partir da intermediação de mercados (THOMAS; AUTIO; 

GANN, 2014) ou a aproximação de consumidores que, em um primeiro momento, não se 

conectavam (GAWER, 2014). A segunda se aproxima de uma lógica fabril, de 

engenharia, na qual se discute a geração de inovação por meio da modularização da 

produção, atrelada a uma arquitetura que simplifique a conectividade entre as diferentes 

etapas desse processo (ibidem). 

Essa ambiguidade se soma ao recorrente uso da palavra como um jargão em novos 

negócios, muitas vezes associado a tecnologia ou inovação (THOMAS; AUTIO; GANN, 

2014; REUVER; SØRENSEN; BASOLE, 2018). Parte disso é explicada pelo impacto de 
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grandes plataformas no cotidiano das pessoas e pela imagem de sucesso que essas 

criaram. Segundo a Forbes (2020), Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook foram 

avaliadas em 2020 como as cinco empresas mais valiosas do mundo, sendo uma 

característica comum a essas que todas se estruturam por meio de um ecossistema ou 

plataforma. 

Por esses motivos, Reuver, Sørensen e Basole (2018) reforçam a importância de, antes de 

se iniciar qualquer discussão sobre a temática, o autor definir o que se compreende pelo 

termo, assim como quais serão as unidades de análise adotadas para a pesquisa. Nas 

sessões seguintes, esses conceitos serão apresentados e ilustrados, de maneira a introduzir 

essa temática no contexto urbano. 

3.0.1 Perspectiva econômica 

A vertente econômica destaca o papel da plataforma em mediar ou facilitar transações 

entre clientes e fornecedores (GAWER, 2014). Ou seja, a plataforma cria conexões que 

antes não existiam, facilitando, assim, relações bilaterais (ADNER, 2017), e possibilita o 

surgimento de novas (CENNAMO; SANTALO 2013), além de atuar como ator 

intermediário entre duas pontas, capaz de influenciar o preço dos produtos ofertados a 

partir de tarifação (SPULBERG, 2019; HAGIU, 2006). 

Figura 2 – Criação de redes via plataforma 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Obs: Consumidor (C) 
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Diferentemente dos intermediadores de mercado, a plataforma não possui os bens que 

transitam pela sua estrutura (HAGIU; YOFFIE, 2009). Um supermercado, ao ofertar um 

determinado produto como um pacote de bolacha, muitas vezes teve que, anteriormente, 

comprar o alimento para, assim, revendê-lo a um consumidor, excluídos os casos de 

parcerias e disponibilização de estandes para a venda. As plataformas possibilitam que o 

mesmo produto possa ser vendido de outra maneira. Ao invés de comprar o produto e 

lucrar a partir da revenda, a plataforma faz uma conexão direta entre fornecedor e 

consumidor final e cobra uma taxa por isso. Parte da literatura vai nomear essa atuação 

das plataformas como Multisided platforms (THOMAS; AUTIO; GANN, 2014; HAGIU; 

YOFFIE, 2009; TIWANA, 2013).  

Conforme o número de conexões possibilitado pela plataforma se amplia, a geração de 

valor é facilitada, o que resulta na criação dos chamados efeitos/externalidades de rede 

(KATZ; SHAPIRO, 1985; GAWER; CUSUMANO, 2014). Tanto na vertente econômica 

quanto na engenheira, esse efeito é essencial para a compreensão das plataformas e suas 

potencialidades (GAWER; CUSUMANO, 2014; REUVER; SØRENSEN; BASOLE, 

2018). No primeiro caso, os efeitos se manifestam de duas formas: 1) compreensão do 

valor da plataforma como função do número de usuários e 2) efeitos de rede cruzada. 

A primeira é analisada a partir da demanda (demand-side networks effects), discutindo 

como o valor atribuído à plataforma se dá em decorrência do número de usuários. Na 

época em que Katz e Shapiro (1985) descreveram essa ideia, usaram como exemplo o 

telefone. A escolha por esse equipamento dependia exclusivamente de outros possuírem 

o equipamento, sendo inútil se não existissem outras pessoas para conversar. 

Aproximando-nos do contexto atual, podemos aplicar o conceito às redes sociais, pois, se 

o usuário tem como objetivo se comunicar com conhecidos, quanto maior for o número 

presente na plataforma, mais valor ela terá. 

A segunda – efeitos de rede cruzada – estabelece de que maneira o crescimento de um 

dos lados (usuário ou fornecedor) contribui de maneira positiva para o crescimento do 

outro (GAWER; CUSUMANO, 2014; SONG et al., 2018; TURA; KUTVONEN; 

RITALA, 2018; KATZ; SHAPIRO, 1985). Nem sempre é fácil estabelecer qual pioneiro 

contribuiu para o desenvolvimento do outro lado, uma vez que carece a literatura 

descrever o processo de desenvolvimento de uma plataforma, sendo recorrentes estudos 

que se utilizam de empresas consolidadas. Assim, essa relação é descrita como o 

problema do ovo e da galinha. É possível refletir sobre esse tema com as perguntas: “O 
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número de usuários da Netflix cresce porque a variedade de filmes cresce? Ou o 

crescimento da oferta de filmes é resultado do aumento no número de clientes?”. 

3.0.2 Perspectiva de engenharia e design 

A perspectiva de engenharia e design analisa as plataformas como um mecanismo capaz 

de auxiliar a indústria a criar inovações por meio da modularização (GAWER, 2014) e 

tem como foco o papel da arquitetura em facilitar esse processo, criando elementos 

comuns que podem ser utilizados em diferentes processos da implementação 

(BOUDREAU, 2010). 

Historicamente essa linha de pensamento dialoga com a lógica fabril. Brown (1995), ao 

descrever a história de uma indústria de trens, a Baldwin Locomotive Works, destaca como 

a modularização dos componentes era feita de maneira rigorosa na empresa, de modo que 

estes pudessem ser utilizados em outros processos construtivos (apud. GAWER; 

CUSUMANO, 2014). 

Figura 3 – Modularização e complementos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Esse tipo de uniformização, na maioria dos casos, gera ganhos para a plataforma. Se o 

componente é frequentemente utilizado em outras etapas da produção, é possível ampliar 

sua fabricação, reduzindo os custos fixos e gerando ganhos de escala (EISEENMAN; 

PARKER; VAN ALSTYNE, 2006; BALDWIN; WOODARD, 2009). Ao se discutirem 

cadeias de produção, a adoção e padronização desses complementos contribui para a 

consolidação de uma espécie de “família” de produtos, o que possibilita a incorporação 

de novas tecnologias de maneira mais simples (ibidem). Por esses motivos, Thomas, 

Autio e Gann, (2014) se referem a essa vertente das plataformas como Product Family. 
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Os mesmos autores, ao aproximarem esse debate do desenvolvimento de softwares e 

sistemas tecnológicos, apresentam uma nova vertente: Platforms Ecosystem (THOMAS; 

AUTIO; GANN, 2014). Para eles, o ecossistema das plataformas é simbolizado pela 

aplicação da lógica da família de produtos, a modularização, padrões na elaboração de 

produto/serviço que não é contido na lógica interna da cadeia de produção da empresa. A 

plataforma deixa de controlar a produção em sua escala geral e passa a atuar visando à 

integração de uma produção externa feita pelos seus complementadores, ou seja, o 

produto é resultado do trabalho conjunto de uma comunidade externa incorporando 

também elementos importantes da perspectiva econômica, como os efeitos de rede 

(ibidem). 

Existe, assim, uma aproximação muito forte da perspectiva da engenharia e design com 

o desenvolvimento de software, uma vez que boa parte da produção da tecnologia é 

externa às plataformas, controladas por um núcleo – core. Assim, a plataforma cria 

condições para sustentar múltiplos atores simultâneos (TURA; KUTVONEN; RITALA, 

2018), tornando-se um hub ou o centro de um ecossistema (ibidem; CENNAMO; 

SANTALO, 2020; ADNER, 2017; JACOBIDES; CENNAMO; GAWER, 2018; 

BALDWIN; WOODART, 2011). 

3.0.3 Ecossistema 

Baseando-se em uma metáfora da biologia ou ecologia, o termo ecossistema é utilizado 

para descrever as conexões existentes na plataforma, buscando aprofundar o constructo 

para além do discutido pela lógica industrial (ADNER, 2017; JACOBIDES; CENNAMO; 

GAWER, 2018; WAREHAM; FOX CANO-GINER, 2014; REUVER; SØRENSEN; 

BASOLE, 2018), reforçando a importância das relações entre o núcleo da plataforma e 

os complementadores. 

A utilização do termo ecossistema visa a reforçar que o modelo de negócios não se limita 

às divisões existentes na produção industrial, por mais que se utilize do sistema de 

modularização presente nela. Busca-se, assim, enfatizar as relações entre o núcleo da 

plataforma e seus complementadores, destacando-se a independência de cada um 

(ADNER, 2017; JACOBIDES; CENNAMO; GAWER, 2018). 
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Figura 4 – Ecossistema na Biologia 

 

Fonte: Torres, s.d. 

 

Segundo Adner, “o ecossistema é definido pelo alinhamento estrutural dos parceiros 

multilaterais que precisam interagir de maneira a viabilizar a materialização do valor” 

(2017, p. 40, tradução do autor). Para ele, o alinhamento é a “habilidade da firma em atrair 

parceiros para papéis e posições que a estratégia do ecossistema prevê” (2017, p. 47, 

tradução do autor), reforçando, assim, o papel do núcleo da plataforma como garantidor 

dos objetivos individuais e coletivos. 

A metáfora biológica parece, então, pouco adequada para se referir ao negócio, uma vez 

que, na Biologia, o convívio entre seres vivos e o ambiente que habitam não é ordenado 

a partir de um alinhamento definido. Não se pode dizer que exista uma coordenação na 

natureza com a capacidade de estruturar os parceiros existentes, por mais que, na 

natureza, o ecossistema possibilite uma relação não dependente entre os seres vivos e o 

ambiente. 

Por esse motivo, tendo como base a metáfora biológica, a definição de Jacobides, 

Cennamo e Gawer (2018) se aproxima mais desse significado, pois “o que diferencia o 

ecossistema dos arranjos de mercado é que os clientes finais escolhem entre um conjunto 

de produtos ou complementos que estão conectados em algum grau de independência” 
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(2018, p. 2.261, tradução do autor), sendo que o controle destes não se dá de maneira 

totalmente controlada hierarquicamente (ibidem.) 

Para os autores, o que é distinto nos ecossistemas é que “todos seus membros retêm 

controle residual e reinvindicações sobre seus ativos: Nenhuma das partes pode 

estabelecer de modo unilateral os termos, como, por exemplo, preços e quantidades além 

do padrões” (ibidem, p. 2.266, tradução do autor).  

Figura 5 – Ecossistema 

 

Fonte: Elaboração própria 

Obs: Usuário (U) e Complementador (C) 

Analisando-se as estratégias adotadas pelos núcleos e pelas assimetrias de informação 

que esses têm em relação ao seus complementadores (ECKHARDT; CIUCHTA; 

CARPENTER, 2018), é necessário discutir de que maneira esse controle não se 

desenvolve a longo prazo para um domínio unilateral (JACOBIDES; CENNAMO; 

GAWER, 2018). 

3.1 Unidade de análise 

Na sessão anterior, as duas principais vertentes foram apresentadas criando-se uma 

primeira visualização de como a construção desse conceito se desenvolveu. Foram 

apresentados outros conceitos, como arquitetura, o núcleo da plataforma, 

complementadores, e discutiu-se pouco sobre o que, de fato, são essas unidades de 

análise. A próxima sessão busca aprofundar esse debate, demonstrando de que maneira 

cada uma dessas categorias pode ser entendida como um eixo a ser analisado. Antes disso, 

porém, é importante ressaltar que nem todo tipo de negócio ou serviço possui a 

potencialidade para se transformar em uma plataforma. Para Gawer e Cusumano (2008, 

2014), existem dois pré-requisitos: “(1) desempenhar pelo menos uma função essencial 

dentro de um system of use ou solucionar um problema tecnológico dentro de uma 
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indústria e (2) deve ser fácil se conectar ou construir para expandir o sistema de uso, assim 

como permitir usos novos e não previstos” (GAWER; CUSUMANO, 2008, tradução do 

autor). Nesse sentido, “empresas pioneiras nesse negócio, em suas indústrias, geralmente 

criam mercados inteiramente novos com base em recursos ainda não explorados” 

(TÄUSCHER; LAUDIEN, 2018, p. 8, tradução do autor), o que faz com que essas 

pioneiras “larguem na frente” e fique muito difícil que elas sejam alcançadas por outras. 

3.1.1 Arquitetura  

“A arquitetura da plataforma é a primeira engrenagem do motor evolucionário de uma 

plataforma/ecossistema” (TIWANA; 2013, p. 76, tradução do autor). É um elemento 

fundamental para a compreensão das dinâmicas desse tipo de negócio, uma vez que 

delimita a estrutura, os mercados e atores do sistema, além dos objetivos, mecanismos de 

criação de valor e problemas (JACOBIDES; CENNAMO; GAWER, 2018; TURA; 

KUTVONEN; RITALA, 2017). Assim, a arquitetura influencia a evolução desse sistema 

e a relação deste com seus complementares ao longo do tempo (TIWANA; 

KONSYNSKI; BUSH, 2010). 

A arquitetura pode ser entendida como uma rede, não natural, de firmas que atuam de 

maneira colaborativa (MANTOVANNI; RUIZ-ALISEDA, 2016) tendo um foco comum, 

e individual, agrupada, na maioria das vezes, sob um sistema previamente construído 

(BALDWIN; CLARCK, 2006), com regras definidas para todos (TIWANA; 

KONSYNSKI; BUSH, 2010). 

A arquitetura é uma fotografia ou uma planta arquitetônica momentânea (TIWANA, 

2013), que descreve “como o ecossistema é dividido em uma plataforma relativamente 

estável e o conjunto dos seus módulos complementares, que são encorajados a variar” 

(TIWANA; KONSYNSKI; BUSH, 2010, p. 677, tradução do autor), possibilitando o 

melhoramento do sistema por meio da modularidade (BALDWIN; CLARCK, 2006). 

Por mais que seja fundamental que a arquitetura possibilite essa mudança ao longo do 

tempo, também é necessário garantir que esse tipo de mudança não afete o desempenho 

da plataforma e do sistema como um todo (ibidem). Essa linha tênue entre inovação e 

estabilidade é descrita como o “paradoxo da mudança” (WAREHAM; FOX; CANO-

GINER, 2014; PARKER; ALSTYNE, 2018; SCHOLTEN; SCHOLTEN, 2012; 

REUVER; SØRENSEN; BASOLE, 2018; ECKHARDT; CIUCHTA; CARPENTER, 

2018). Portanto, por meio do design ou da própria concepção, a arquitetura da plataforma 

“incorpora um conjunto de restrições estáveis, ou regras de design, que governam as 
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relações entre os componentes” (BALDWIN; WOODARD, 2011, p. 22, tradução do 

autor). 

Essas restrições são importantes de serem entendidas, pois influenciam as parcerias 

formadas, a criação de valor, a remuneração e a competição entre outras plataformas ou 

ecossistemas (JACOBIDES; CENNAMO; GAWER, 2018). Na maioria das vezes, é o 

núcleo da plataforma – core, que toma esse tipo de decisão, por isso ele deve ser entendido 

como uma outra unidade de análise. 

3.1.2 O núcleo da plataforma e a sua governança  

A governança da plataforma e suas estratégias são indissociáveis da arquitetura da 

plataforma (TIWANA, 2013), uma vez que essa se mostra como a garantidora da 

longevidade e eficiência da plataforma (TURA; KUTVONEN; RITALA, 2017), de 

maneira a promover “contribuições de autores autônomos para criar produtos e serviços 

complementares para atender às necessidades de um grupo grande, heterogêneo e global, 

de usuários” (WAREHAM; FOX; CANO-GINER, 2014, p. 1.195), que seria muito difícil 

de ser atendido se realizado exclusivamente pelo núcleo da plataforma (ibidem.). 

Assim, a governança desses complementadores é papel-chave para uma plataforma, uma 

vez que estes auxiliam a escalada dela, não limitando “o processo de contratação, 

treinamento, seleção de projetos e coordenação” (PARKER; VAN ALSTYNE; JIANG, 

2017, p. 256, tradução do autor) ao interior da plataforma. Jacobides, Cennamo e Gawer, 

(2018) reforçam a ideia de independência desses complementos, sendo que essas 

“organizações têm um grande grau de autonomia na maneira que essas criam, precificam 

e operam seus respectivos modos” (p. 60, tradução do autor), seguindo as predefinições 

aceitas entre a plataforma central e seu complemento. Coordenar essa constelação de 

empresas que rodeia a plataforma central faz com que a tomada de decisão do núcleo 

desse ecossistema seja tarefa essencial para a criação de valor. 

3.1.3 Criação de valor  

A criação de valor dialoga com a arquitetura da firma e seus mecanismos de criação 

devem ser entendidos como o propósito central da plataforma (ADNER, 2017; 

TÄUSCHER; LAUDIEN, 2018). A maneira pela qual ela se estrutura não ignora os 

demais membros do ecossistema (ibidem). Gatautis (2017) reforça que os mecanismos 

para a criação de valor em plataformas são diferentes de outras perspectivas, como a de 

cadeia de produção. Sistematizando o livro de Parker, Van Alstyne e Choudary (2016), 

são elencados seis aspectos para serem analisados ao se discutir a criação de valor. Parte 
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deles já foi apresentada anteriormente, pois incorpora ideias discutidas pelas principais 

vertentes da literatura. Diferentemente de Gatautis (2017), que exemplifica os seis 

aspectos com base na Amazon, optou-se por adaptar esses exemplos apresentando os na 

Tabela 1, a partir de diferentes aspectos de outras plataformas, estratégia similar à dos 

autores do livro. 

Tabela 1 – Aspectos de criação de valor pelas plataformas 

Aspectos da criação de 

valor 

Impacto na plataforma Exemplos 

Reconfigurar a criação 

de valor por meio de 

novos fornecedores. 

Plataformas reduzem as barreiras 

existentes, entrando em novos 

mercados e estabelecendo novas 

formas de criação de valor.  

 

A entrada de novos parceiros para 

oferecer outros produtos na Amazon. 

Reconfigurar o valor de 

consumo, possibilitando 

novos comportamentos. 

O valor de um produto não está 

associado exclusivamente a ele 

ou a um serviço, sendo 

considerada também a 

experiência ofertada pela 

plataforma. 

 

As avaliações dos usuários do Couch 

Surfing possibilitam que a tomada de 

decisão, na hora de solicitar uma 

hospedagem ou hospedar um visitante, 

seja mais confiável. 

Reconfigurar o controle 

de qualidade pelas 

avaliações dos usuários. 

As avaliações dos usuários 

contribuem para a oferta de 

conteúdos, assim como para a 

criação destes. 

As avaliações de motoristas da Uber 

contribuem para a remuneração dos 

primeiros, em casos de boas notas, ou 

para avisos indicando melhorias na 

postura deles ou até proibição de acesso 

em caso de avaliações ruins recorrentes. 

 

Desconectar o ativo de 

seu valor. 

Comercializa-se o uso de um 

ativo, e não a sua posse. 

A Netflix oferta um catálogo de filmes 

para serem assistidos por um preço fixo; 

não é necessário que o usuário compre 

cada exemplar que queira assistir. 

Sinônimo  Quando a plataforma se torna 

sinônimo da atividade que 

exerce, sendo a primeira a ser 

lembrada para realizar 

determinada tarefa. 

O Google se tornou uma referência em 

pesquisas online; mesmo que existam 

outras plataformas que realizem a 

mesma função, é usual falar “dá um 

Google” para se referir a “pesquisar na 

internet”.  

Agregação de mercados Possibilitar a diferentes usuários 

serviços e produtos a que esses 

não tinham acesso anteriormente. 

Tanto o Submarino quanto o Magazine 

Luiza ampliaram a oferta de produtos 

em seus sites, incorporando outros 

vendedores, uma mudança do que 

antigamente era uma loja online para um 

marketplace ou um shopping online. 

Fonte: Adaptado de Gatautis (2017); Parker; Van Alstyne; Choudary, (2016). 

Dessa maneira, é possível perceber que a criação de valor é afetada por diferentes frentes 

e escolhas em um mesmo ecossistema. Sendo uma temática recorrente na literatura as 
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estratégias utilizadas para isso (TURA; KUTVONEN; RITALA, 2017) e dada a 

importância do núcleo do ecossistema, parte significativa dessas estratégias é elaborada 

pela governança (TIWANA, 2013). 

Um dos incentivos mais discutidos pelos autores é como a abertura da plataforma pode 

auxiliar na inovação, contribuindo para a sua valorização, sendo presente em diferentes 

vertentes da literatura. Esses incentivos podem estar relacionados a oferta de informações, 

abertura de um código ou API para o desenvolvimento, determinação do tempo dessa 

abertura, entre outros. 

Existe assimetria de informações entre os complementadores de um ecossistema e seu 

núcleo, o que faz com que seja importante a disponibilização de informações, de maneira 

a auxiliar a tomada de decisão de mercado, contribuindo, assim, para as oportunidades de 

ganhos com novos desenvolvimentos (ECKHARDT; CIUCHTA; CARPENTER, 2018). 

Segundo os autores, ainda carece a literatura explorar como o núcleo do ecossistema pode 

gerenciar esse fluxo de informações para os complementadores sem afetar o modelo de 

negócio, ou seja, como maximizar a transferência de informações de maneira a produzir 

a maior geração de valor sem perder o controle ou protagonismo nesse processo. Essa 

transferência de conhecimento é muito relevante para se discutir a produção imobiliária, 

conforme será discutido adiante. Não necessariamente a oferta de informações precisa ser 

referente a dados de mercado – ela pode se manifestar na disponibilidade de um código 

para desenvolvimento específico –, mas é importante entender que essas ofertas não se 

mantêm estáticas ao longo do desenvolvimento da plataforma e variam de acordo com 

especificidades da área de atuação, valores e tecnologia empenhada (PARKER; 

ALSTYNE, 2018; MA et al., 2018).  

A abertura do ecossistema se relaciona também à precificação do acesso, podendo ser 

utilizada em outra relevante estratégia da empresa, visando à expansão da base de 

usuários e provedores. Quanto maior for a rede, seja de usuários ou de complementadores, 

maior o desejo do outro lado de participar e maior o valor e a utilidade da plataforma 

(GAWER, 2014; REUVER; SØRENSEN; BASOLE, 2018). A ideia de que o vencedor 

fica com tudo (winner takes all) (EISENMANN; PARKER; VAN ALSTYNE, 2006) é 

uma derivação desse pensamento, no qual os efeitos de rede se comportam quase como 

um monopólio, o que faz com que sejam defendidas estratégias de rápida expansão, 

mesmo que isso signifique perdas, em um primeiro momento (CENNAMO; SANTALO, 

2013; KENNEY; ZYSMAN, 2019). É o caso dos aplicativos de transportes, que, além de 
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possibilitarem uma redução no custo de entrada de novos motoristas no sistema, utilizam-

-se de grandes subsídios para reduzir a tarifação nas plataformas, o que possibilita atrair 

novos consumidores, que antes optariam por se locomover por taxi ou transporte público 

(MA et al., 2018). 

Dado o grande número dos atores presentes em um ecossistema, a precificação se torna 

mais complexa (EISENMANN; PARKER; VAN ALSTYNE, 2006), uma vez que é 

possível utilizar subsídios e taxações para atrair públicos específicos. Um exemplo disso 

é a oferta parcial de algum serviço para os usuários comuns que podem ter acesso ao 

conteúdo total por meio de pagamentos, como é o caso do aplicativo GloboPlay. Outra 

alternativa é oferecer acesso total ao serviço, porém somente usuários que pagam por esse 

acesso não serão interrompidos por propagandas e informes publicitários, como acontece 

no YouTube ou em videogames online (ibidem; PARMENTIER; GANDIA, 2017). Nem 

sempre o uso da plataforma é interrompido para a visualização de propagandas. Há muitos 

anos o Facebook usufrui da presença de usuários na sua rede social e das informações 

geradas ao longo do acesso (compartilhamentos, curtidas, tempo de visualização etc.), 

vendendo essas informações para empresas, para que essas possam precisar melhor seus 

esforços de comunicação, fazendo com que as propagandas sejam vinculadas a públicos 

específicos (PARMENTIER; GANDIA, 2017). Tauscher e Laudien (2017) nomeiam esse 

tipo de estratégia de serviço de dados, no qual a plataforma elabora visualizações e 

análises dos dados e as comercializa. Nesse sentido, quanto maior a rede, melhores serão 

as possibilidades de combinação entre oferta e demanda e essa conexão se dará de 

maneira mais rica e precisa (VAN ALSTYNE; PARKER; CHOUDARY, 2016). 

De todos os textos que discutem a precificação adotada pelas plataformas, um se 

apresenta de maneira crítica, aproximando-se, assim, do referencial teórico da geografia 

urbana. Kenney e Zysman (2019) discorrem sobre como parte desses negócios se 

estrutura exclusivamente pela abundância de financiamento por fundos de investimento. 

As estratégias da empresa que visam à ideia de que os vencedores ficam com tudo 

assumem que, inicialmente, as perdas serão constantes, sem que se obtenham lucros 

operacionais. Os investidores desse tipo de negócio entendem que terão perdas durante o 

crescimento da empresa, “com o objetivo de expulsar os operadores históricos e outros 

novos entrantes do mercado” (KENNEY; ZYSMAN, 2019, p. 42, tradução do autor). Ou 

seja, existe uma perspectiva futura de que esses investimentos serão consolidados em 

enormes ganhos de capital a partir da consolidação de um domínio de mercado, o que 
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pode representar um problema futuro, se os investidores não estiverem satisfeitos com os 

resultados e não concordarem em continuar a subsidiar as perdas constantes caso a 

plataforma não tenha se consolidado. 

4 PLATAFORMAS URBANAS E DE MERCADO IMOBILIÁRIO  

Este capítulo apresenta, em um primeiro momento, as especificidades da construção civil, 

seguidas de um breve resumo da urbanização da cidade de São Paulo, com enfoque 

especial na produção imobiliária das duas primeiras décadas do século XXI. 

Apresentando uma reflexão sobre o aluguel no município, são trazidas referências 

internacionais que auxiliam a compreender a mudança do perfil dos investidores em 

aluguel no cenário global. Por último são apresentadas as Plataformas de Mercado 

Imobiliário (Platform Real Estate), entendendo quais os mecanismos adotados por essas 

e algumas questões que precisam ser entendidas, dada a possibilidade de impacto que a 

adoção desse modelo digital pode ter.  

4.1 Especificidades da construção civil 

Para que seja possível transpor a estrutura do ecossistema e das plataformas para o 

mercado imobiliário e para a construção civil, é necessário, primeiramente, apresentar as 

especificidades dessa indústria, uma vez que ela possui diferenças significativas quando 

comparada a outras. O texto de Jaramillo (1986), Produccion del espacio construído en 

Bogota, apresenta-nos quatro pontos principais que auxiliam nessa compreensão, sendo 

eles:  

– O extenso período de rotação do capital: A indústria da construção apresenta 

períodos de rotação do capital mais prolongados em comparação a outros setores de 

produção, sendo o período de rotação do capital influenciado pelo período de trabalho 

(entendido como dias de trabalhos necessários para a produção de um bem ou 

simplesmente o tempo necessário para a construção de um empreendimento). O período 

de circulação do capital, dado que o preço do espaço produzido é muito elevado em 

comparação com outros bens, faz com que sejam necessários financiamentos ao processo 

de produção e compra, já que existem poucos compradores capazes e dispostos a 

desembolsarem o valor total do produto em uma única vez; 

– A relação entre o espaço construído e o solo urbano: Para a construção de 

qualquer empreendimento é preciso, em um primeiro momento, adquirir a terra e isso é 
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feito por meio do aporte de recursos significativos, que compromete parte dos recursos 

disponíveis para a produção. O solo é um recurso escasso, impossível de ser criado, o que 

faz com que exista uma disputa constante pela escolha dos locais onde serão construídas 

as habitações; 

– Vulnerabilidade em relação às flutuações: o extenso período de produção 

deste bem faz com que variações cambiais e flutuações no preço dos insumos influenciem 

os ganhos com a produção do espaço construído. Tais variações são imprevisíveis, o que 

torna o negócio arriscado, fazendo com que, para que ele funcione, seja necessária uma 

estrutura financeira capaz de controlar os longos prazos de pagamento tanto para a 

produção quanto para a circulação do bem. Como alternativa a essas vulnerabilidades, 

adotam-se estratégias de aporte de tecnologia visando à redução do tempo de trabalho e 

buscam-se alternativas para que o financiamento não seja exclusivo do mesmo promotor; 

– Pequena demanda solvente: todos os eixos apontados anteriormente 

influenciam no valor do bem ofertado, o que faz com que o mercado pelo qual este circula 

seja inacessível para parcela significativa da população, que necessita do produto 

ofertado. 

A partir desses elementos apresentados pelo autor, conclui-se que a construção do espaço 

pode ser feita de quatro maneiras: autoconstrução, produção por demanda, promoção via 

mercado e produção estatal, sendo que inexiste um exemplo puro que pertença, 

exclusivamente, a uma das quatro maneiras, fazendo com que estas se misturem de acordo 

com as conjunturas locais. 

Mesmo descrevendo a produção em uma cidade colombiana, as especificidades descritas 

por Jaramillo (1986) são relevantes para a compreensão da produção habitacional no 

Brasil. Se analisarmos a produção imobiliária no município de São Paulo, desde o século 

XX, é possível observar que as quatro maneiras descritas por Jaramillo (1986) 

coexistiram, não de maneira pacífica, até os dias de hoje. 

4.2 Especificidades da urbanização de São Paulo 

“O processo de urbanização brasileiro deu-se, praticamente, no século XX” 

(MARICATO, 2003, p.  151), sendo a cidade de São Paulo um exemplo claro dessa 

dinâmica. No município, o crescimento se inicia no final do século XIX e aumenta com 

o intenso fluxo imigratório do início do século XX (Tabela 2), intensificando o processo 
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de produção imobiliária a partir do loteamento e da urbanização das zonas rurais, 

transformadas em urbanas (BONDUKI, 1994). 

Tabela 2 – Evolução da população do município de São Paulo 

Ano 1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 

População 31.385 64.934 239.820 579.033 1.326.261 2.198.096 3.825.351 

 

Ano 1970 1980 1991 2000 2010 2020* 

População 5.978.977 8.587.665 9.626.894 10.405.867 11.253.503 12.325.232 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 

Obs: (*) População estimada 

Em 1920, estima-se que cerca de 80% da população paulistana vivia em aluguéis, 

contemplada, em parte, pelos cortiços existentes (BONDUKI, 1994; PASTERNAK; 

BÓGUS, 2014). O processo de migração se intensificou na década seguinte, “com a 

regulamentação do trabalho urbano (não extensiva ao campo), incentivo à 

industrialização, construção da infraestrutura industrial, entre outras medidas” 

(MARICATO, 2003, p.152), na qual também foi visto o início da atuação do Estado na 

política habitacional, mesmo que de maneira pontual. 

Ao longo da década de 1920 e 1930, foram elaborados inúmeros decretos possibilitando 

a construção habitacional como uma modalidade de investimento dos recursos 

capitalizados pelas Caixas de Aposentadoria e Pensão, mas que não convergiram para 

uma produção significativa (FARAH, 1983). Foi em 1937 que, por meio de decreto, o 

presidente Getúlio Vargas “criou condições adequadas para atuação dos [Institutos de 

Aposentadoria e Pensões] IAPs em habitação. Eles foram autorizados a criar carteiras 

prediais e a destinar até metade de suas reservas para a inversão imobiliária em condição 

mais favorável de financiamento” (BODUKI, 2014, p. 46), sendo que esses institutos se 

utilizaram do aluguel como provisão habitacional para os seus associados de menor renda, 

mas privilegiaram a construção da casa própria (ibidem; FARAH, 1983). 

A segunda intervenção marcante nesse período foi a promulgação do Decreto-Lei 4.598, 

de 20 de agosto de 1942, conhecido como Lei do Inquilinato, que congelou o valor dos 

aluguéis e suas renovações em um momento de crescente inflação, o que tornava pouco 
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viáveis os investimentos rentistas em habitação (PASTERNAK; BÓGUS, 2014; 

BODUKI, 2014; BONDUKI, 1994). 

Gráfico 2 – Proporção de domicílios alugados no município de São Paulo 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

Essa medida contribuiu para o espraiamento da cidade e do que Bonduki (2017) chamou 

de “trinômio casa própria/loteamento periférico/autoconstrução”. “Essa expansão, 

viabilizada pela abertura de loteamentos populares distantes das áreas urbanizadas, ilegais 

em relação à legislação de uso do solo e ocupados sem qualquer infraestrutura, associou-

se à percepção de um quadro crescente de problemáticas urbanas” (RUFINO, 2017, p. 

220). É importante ressaltar que a industrialização da cidade contribui, e muito, com esse 

processo, sendo explorada por inúmeros autores ao discutirem como os baixos salários 

ofertados contribuíram para a produção da periferia paulistana (KOWARICK, 1979; 

MARICATO, 1995; MARICATO, 2011). 

Outro ponto de destaque é a maneira que o Estado atou na construção dessa periferia. 

Durante a ditadura militar, foram criados mecanismos financeiros que impactaram na 

produção habitacional, como o Banco Nacional da Habitação (BNH), o Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) e as Companhias de Habitação (COHABs), que 

contribuíram para a produção de grandes conjuntos periféricos (ROYER, 2009). A 

atuação do banco não se deu de maneira hegemônica e atuando sob a mesma lógica 

durante todo o período, conforme apresenta a mesma autora. O BNH foi extinto no ano 

seguinte ao término da ditadura militar e, por mais que a política habitacional do período 

se baseasse na produção autoritária da casa própria, excluindo parcela significativa da 
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população, tal política se articulava no âmbito nacional de maneira coerente. Com o 

processo de redemocratização do país, isso se perdeu (BONDUKI, 2008) e foi seguido de 

“uma progressiva transferência de atribuições para os estados e municípios, tendo-se 

como marco a Constituição de 1988, que tornou a habitação uma atribuição concorrente 

dos três níveis de governo” (ibidem, p.77). 

A década de 1980 e a seguinte, para muitos, são consideradas décadas perdidas, mas 

tiveram muita importância na consolidação de um ideal de cidade a partir do processo de 

redemocratização que, mais tarde, culminou com os movimentos pela reforma urbana. 

Foi a luta pela construção de novos paradigmas nas políticas urbanas e habitacionais, 

baseadas em princípios como a função social da propriedade, o direito a habitação digna, 

a universalização do acesso ao saneamento básico e ao transporte púbico com qualidade 

e a gestão democrática da cidade. (BONDUKI, KOURY, 2014, p. 80).  

Na cidade de São Paulo, isso se reflete na eleição de Luiza Erundina para a prefeitura 

(1989-1992) e na aproximação entre o vice-prefeito Luiz Greenhalgh, a Secretária de 

Habitação, Ermínia Maricato, o Movimento Sem Terra e demais movimentos de luta por 

moradia. Dado o cenário econômico do período, são propostas alternativas à provisão 

habitacional que, historicamente, haviam sido pouco exploradas, como mutirões e 

reurbanizações de favela. A continuidade dessas alternativas se perdeu com as mudanças 

nas gestões municipais seguintes, mas não cabe a esta dissertação o alongamento nessa 

resumida revisão do processo de urbanização paulistano. 
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Figura 6 – Espraiamento da mancha urbana da cidade de São Paulo: 1553-2000 

 

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, 2019, p. 87. 

 

4.2.1 Os anos 2000 e a produção imobiliária 

Essencial para a discussão da emergência das plataformas de aluguel é compreender a 

primeira década dos anos 2000 e o significativo aumento na produção imobiliária na 

cidade de São Paulo e em sua Região Metropolitana. Fatores como a evolução do Produto 

Interno Bruto (PIB), aumento da renda per capita, número de empregos formais e 

valorização dos preços das commodities exportadas influenciaram essa dinâmica, que, 

somada a medidas regulatórias e à disponibilidade de crédito e subsídios estatais, 
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contribuiu para a ampliação do setor de produção imobiliária pelo mercado (MIOTO; 

CASTRO; SIGOLO, 2019; ROYER, 2009; TORRES FILHO; COSTA, 2012). 

Parte dos subsídios veio com a “diminuição do IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) sobre certos insumos e materiais de construção” (SHIMBO, 2010, p. 

92). Mas é significativo o “estímulo ao financiamento imobiliário, reduzindo os juros 

pagos aos bancos sobre depósitos não utilizados para financiamento dentro do SFH e 

exigindo que, no mínimo, 65% dos depósitos em contas de poupança sejam utilizados 

para esse fim” (SHIMBO, 2010, p. 92), e os inúmeros marcos legais que contribuíram 

para essa produção e “constituição de ativos imobiliário-financeiros e de estruturas que 

articulam esses ativos com o capital internacional, como fundos de investimento 

imobiliários (FIIs)” (SANTORO; ROLNIK, 2017, p. 409). 

Parte do novo marco legal já havia sido elaborada no decorrer da década de 1990, como 

lei que constituiu o regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário (Lei 8.668, 

de 25 de junho de 1993), isentando a incidência de impostos nesses rendimentos, desde 

que respeitadas certas condições (SHIMBO, 2010; SANTORO; ROLNIK, 2017). 

Três anos depois, com a criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) (Lei 9.514, de 

1997), foi permitida a “participação de instituições financeiras nas operações de 

financiamento de imóveis, possibilidade de captação de investidores institucionais, como 

fundos de pensão e bancos de investimento, e também do mercado secundário de 

recebíveis imobiliários” (SANTORO; ROLNIK, 2017, p. 409), que introduziu também o 

instrumento da Alienação Fiduciária que garante a transferência da posse legal do imóvel 

somente após a quitação da dívida do financiamento.  

No início dos anos 2000, foi elaborada a Lei do Patrimônio de Afetação (Lei 10.931, de 

2004), que possibilita a separação de um empreendimento produzido por um incorporador 

do restante de seu patrimônio, garantindo maior segurança aos financiados e compradores 

de imóveis (ROYER, 2009). No final da década, em 2009, surgiu a nova Lei do 

Inquilinato (Lei 12.112, de 2009, que alterou a Lei 8.245, de 1991), facilitando o despejo 

de inquilinos inadimplentes, além de possibilitar a troca do fiador durante o contrato de 

locação e nos anos seguintes.  

Assim sendo, a conjuntura das últimas duas décadas (2000-2020) possibilitou uma intensa 

expansão do mercado imobiliário entre os anos de 2004 até 2014, sendo visível na região 

metropolitana de São Paulo (ROYER, 2009; SHIMBO, 2010; MIOTO; CASTRO; 
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SIGOLO, 2019) assegurada, em partes, pelo programa anticíclico Minha Casa Minha 

Vida (RUFINO, 2017), seguida de um período de recessão, a partir de 2014, marcado por 

uma intensa crise que comprometeu tanto o emprego, a renda e a demanda quanto a 

produção imobiliária, que reduziu seu valor adicionado e tornou-se mais ociosa (MIOTO; 

CASTRO; SIGOLO, 2019), tendo impactos na “devolução de imóveis, queda dos 

estoques de longo prazo constituídos por terrenos e retorno por meio da concentração da 

produção nos mercados consolidados” (ibidem, p. 259), alinhados a um aumento do 

número de distrato, impactando, de maneira negativa, os demonstrativos de resultados 

das incorporadoras (SABA, 2018). 

Possivelmente, por esse somatório de eventos, existe uma mudança na atuação de 

algumas empresas do setor, alterando um modelo de negócio que era focalizado na 

produção para a venda de imóveis, iniciando novas formas de atuação, seja pela empresa 

ou por holdings criadas, buscando atuar no mercado de locação de imóveis residenciais. 

Em nível nacional, essa é presente tanto em empresas que historicamente produziram 

habitação para baixa renda quanto para alta renda. 

4.3 O aluguel 

A oferta de moradia por aluguel é uma das maneiras existentes para garantir o acesso à 

habitação. Em um contexto latino-americano, foram poucos os países que priorizaram 

esse tipo de oferta; na verdade, muitos adotaram as estratégias de construção em massa, 

priorizando a oferta pela casa própria, principalmente após a crise de 2008. No caso 

brasileiro, é possível observar a retomada do debate do aluguel, com o declínio do 

PMCMV, passando a ser discutido no âmbito federal e no municipal paulista, com a 

retomada do Programa de Locação Social (MORAES, 2018; BATISTA, 2018). O 

aluguel, inclusive, passa a ser estimulado por agências de fomento internacional, como o 

Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), entendendo-o como “uma alternativa 

eficiente e eficaz em função dos custos para resolver os problemas do déficit habitacional 

quantitativo e qualitativo que atualmente afeta quase 40% das famílias da região” 

(BLANCO; CIBILS; MUÑHOZ, 2014, p. 7).  

A oferta de moradia por aluguel pode apresentar benefícios quando comparada à casa 

própria, como a possibilidade de mudança mais simples conforme emprego, adequação 

da tipologia do imóvel de acordo com a faixa etária e a família etc. No caso das políticas 
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públicas, pode ser um mecanismo importante para garantir o acesso à moradia e o direito 

à cidade.  

4.3.1 O aluguel no Brasil 

“A política habitacional no Brasil nunca privilegiou a locação como possibilidade” 

(BALTRUSIS; MOURAD, 2014a, p. 231). Historicamente podem ser pontuadas poucas 

experiências que adotaram essa prática ou que se utilizaram parcialmente dela. É o caso 

dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP) e alguns exemplos do Projeto Cingapura 

(São Paulo) e o Programa de Arrendamento Residencial (PAR).  

O primeiro já foi apresentado anteriormente, sendo a modalidade de aluguel uma segunda 

opção, dando preferência para a construção para a venda. Ambos os projetos, Cingapura 

e PAR, utilizam-se de um modelo diferente, adotando o aluguel como estratégia para o 

arrendamento imobiliário. Em outras palavras, o beneficiário da política habitacional 

mora no imóvel durante um determinado período e mensalmente paga uma parcela similar 

a um aluguel. No final desse período, existe a possibilidade de ele adquirir o imóvel, 

considerando parcialmente as parcelas anteriores, ou seja, ambos os programas adotaram 

os instrumentos de leasing.  

Assim, pode-se dizer que a primeira política habitacional pensada exclusivamente para o 

aluguel não rentista foi o Programa de Locação Social, no município de São Paulo, criado 

pela resolução n. 23 do Conselho do Fundo Municipal de Habitação (2002), no qual 

imóveis são ofertados para a população de baixa renda (até 3 salários-mínimos)1 a um 

valor subsidiado. Essa oferta garante que parcela da população tenha acesso à moradia 

em locais qualificados e que isso se mantenha mesmo com a valorização da região 

(BALTRUSIS; MOURAD, 2014a), dada a prática comum da revenda de imóveis, o que 

faz com que essa política seja defendida por muitos autores (MERCÊS; TOURINHO; 

LOBO, 2014; BALTRUSIS; MOURAD, 2014; MOREIRA, 2014; BATISTA et al., 

2019; SANDRI, 2019; D’OTTAVIANO, 2014; RIBEIRO et al., 2019), por garantir a 

moradia pelo seu valor de uso, além de ser uma alternativa de ocupação para imóveis 

abandonados em áreas urbanizadas e auxiliando também a preservação do patrimônio 

histórico (MERCÊS; TOURINHO; LOBO, 2014; BALTRUSIS; MOURAD, 2014). 

 
1 Existe a possibilidade de a renda familiar ser de até seis SM, desde que a renda per capita não 
ultrapasse um. 
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Por mais benéfica que essa alternativa à provisão habitacional seja, diferentemente do 

cenário europeu, no Brasil a quantidade de imóveis ofertada é irrisória, sendo a maior 

concentração no precursor município de São Paulo, onde são ofertadas pouco mais de 

1.000 unidades habitacionais (UH). 

Se, em termos de política pública, o aluguel é visto como algo marginal no cotidiano dos 

moradores dos municípios, este vem ganhando relevância, sendo possível perceber um 

crescimento na proporção de domicílios alugados (Gráfico 2) desde a virada do milênio. 

Representado, em 2000, por 21,6%, na década seguinte esse número subiu para 24,8%. 

Parte disso é explicada pelo crescimento do salário-mínimo nessa década e seus impactos 

na geração de novos proprietários, nas favelas, que constroem novas unidades de aluguel, 

pela verticalização de suas casas, em busca de um complemento de renda (MEYER et al., 

2017). Especificamente em Paraisópolis, a segunda favela mais populosa de São Paulo, 

nesse período, o número de alojamentos de aluguel passou de 12% para 30% (ibidem). 

Sem a realização do Censo 2020, é precipitado afirmar que o crescimento na proporção 

de domicílios alugados se manteve, mas existem indicativos – políticos, econômicos 

nacionais e internacionais – que podem indicar a necessidade de se aprofundar nessa 

temática. 

4.3.2 O aluguel e o cenário internacional 

A chamada crise dos subprimes contribuiu para a perda da posse de muitos imóveis 

residenciais unifamiliares devido ao não pagamento das dívidas hipotecárias. Essas 

propriedades, que representavam a garantia do pagamento das dívidas das famílias, foram 

retomadas pelos bancos e posteriormente vendidas, sendo compradas por gigantescos 

Fundos de Investimento, que as converteram em unidades para a locação residencial, em 

grande parte para as mesmas famílias que perderam suas casas nesse processo. Esse 

movimento, quando feito em larga escala, contribuiu para a criação do que Desiree Fields 

(2017) chamou de uma nova classe de ativos, representado pela Figura 7. Se no cenário 

americano, a crise de 2008 contribuiu para o desenvolvimento de novos negócios de 

locação residencial, a Pandemia do novo Coronavírus em 2020 parece incentivar as 

práticas de compras de ativos desvalorizados por fundos de investimento, conforme 

aponta a Figura 8. 
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Figura 7 – Estratégias dos proprietários corporativos para imóveis residenciais unifamiliares 

 

Fonte: Fields, 2014, p. 5. 

Figura 8 – A hora dos abutres 

 

Fonte: The Globe and Mail, 2020. 
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De certa forma, esse fenômeno se desenvolveu mais nos EUA, mas também é visível em 

países como Canadá, Espanha, Alemanha e Reino Unido (PUSH, 2019), explicado, em 

parte, pela privatização do estoque público de Habitação de Interesse Social ou pelas 

organizações sem fins lucrativos, ambos pertencentes aos antigos programas de locação 

social de diversos países (AAALBERS, 2019; PACCOUD, 2017). Esse processo de 

privatização é antigo e a discussão sobre esse assunto sempre remete à implementação do 

Programa Righ to Buy (1980), na Inglaterra. Forrest e Murie (2014) estimam que, 

proporcionalmente, a venda dos imóveis públicos de locação até 1986 represente mais da 

metade do valor arrecadado com todas as vendas de ativos do período. Em números de 

unidades, estima-se que o Right to Buy tenha privatizado cerca de 1,5 milhão de imóveis, 

sendo dois terços durante a primeira década. É espantoso imaginar que, na década anterior 

à crise do subprime, um país como a Alemanha tenha superado esse número, privatizando 

aproximadamente 3 milhões de unidades, sendo que cerca de 85% dessas eram habitações 

sociais (AALBERS, 2019). 

Esse antigo fenômeno apresentou uma nova dinâmica e um contexto de financeirização2, 

sendo notória a presença dos chamados Proprietários Corporativos (corporate landlords)3 

no mercado de locação residencial unifamiliar a partir da virada do século, muitas vezes 

se aproveitando de momentos de crise para a compra desses ativos (RAYMOND et al., 

2016; BESWICK et al., 2016; FIELDS, 2014; 2017; FIELDS; UFFER, 2014; 

PACCOUD, 2017). 

Com a necessidade de orquestrar um enorme portfólio habitacional, a adoção de 

plataformas torna-se recorrente para muitas empresas, o que resulta em uma aproximação 

desses proprietários corporativos com as chamadas proptechs ou, como veremos a seguir, 

as Plataformas de Mercado Imobiliário. 

 
2 Este trabalho utiliza-se do vasto conceito de financeirização proposto por Aalbers (2014): “O 

crescimento da dominância de agentes financeiros, mercados, práticas, métricas e narrativas em várias 

escalas, resultando numa transformação estrutural na economia, empresas (incluindo instituições 

financeiras) Estados e famílias” (p. 214, tradução do autor). Esse grande guarda-chuva, como apontam 

Klink e Souza (2017), mobiliza diversas escalas, agentes (financeiros e não financeiros, públicos e 

privados), práticas (materiais e discursivas) e institucionalidades na transformação das economias, das 

corporações e da própria vida quotidiana (p. 381). 
3 Na literatura observada, o termo coorporate landlords não é sempre utilizado, recebendo variações 

como Global Corporate Landlords (FIELDS; UFFER, 2014), corporate landlords (FIELDS, 2014; 

RAYMOND et al., 2016), private equity landlords (FIELDS, 2018), mas aqui todos serão identificados 

como proprietários corporativos. 
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4.4 Plataformas urbanas e de mercado imobiliário 

A construção civil e o mercado imobiliário, historicamente, são vistos como setores 

atrasados, com mão de obra pouco qualificada, nos quais pouco se investe em 

digitalização, pesquisa e desenvolvimento (PWC, 2018; AGAREAL; 

CHANDRASEKARAN; SRIDHAR, 2016), sendo presente, às vezes, um pensamento 

conservador, que dificulta a adoção de novas tecnologias. Diversos autores apontam 

como a incorporação da tecnologia no setor é feita somente após sua consolidação, sendo 

a construção civil um ramo com muitas empresas pequenas que gerenciam redes extensas 

de atores, muitas vezes incapazes de arcar com um departamento de P&D, fazendo com 

que parte significativa das inovações seja oriunda de outras áreas da cadeia de produção 

(NASCIMENTO; SANTOS, 2003; REZENDE; ABIKO, 2004; BEUREN; FLORIANI; 

HEIN, 2014). 

Recentemente, o Estado adotou estratégias que visam a incentivar a adoção da tecnologia 

no setor, como a obrigatoriedade do uso do Building Information Modelling (BIM) a 

partir de 2021 nos projetos e construções para licitações brasileiras, regulamentado 

pelo Decreto Presidencial 9.377, de 2018. O BIM é um software que possibilita maior 

rigor técnico na visualização conjunta de inúmeras etapas de uma construção. De maneira 

automatizada, é possível separar temporalmente as etapas de execução do projeto e, por 

meio desse software, é possível mapear a área de implantação do lote, elaborar                   

pré-projetos, enriquecendo-os com análises de desempenho (iluminação, ventilação etc.), 

e determinar uma execução mais precisa. Por funcionar em nuvem, a visualização de 

todos os sistemas prediais é feita em um único local por inúmeras equipes, que podem ser 

apontadas para solucionar a incompatibilidade no projeto, antecipando problemas que 

apareceriam na obra, de maneira a alinhá-los e adaptá-los antes disso. Tal precisão 

possibilita a pré-fabricação dos elementos utilizados sem que seja necessário adaptá-los 

no meio da obra, graças à padronização, reduzindo a produção de resíduo e custos extras. 

É possível também atribuir preços a cada insumo da construção presente no projeto, o que 

faz com que os custos sejam estimados previamente, e qualquer alteração em algum 

elemento do edifício modifica esse valor automaticamente, de modo a auxiliar a 

modelagem financeira de um empreendimento, o que é muito valioso na gestão de obras 

e de recurso público. 

Dos anos 2000 até agora, mesmo com os incentivos fiscais e a mobilização de recursos 

feita pelo Estado, observa-se que a produtividade da mão de obra na construção civil não 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9377-17-maio-2018-786731-publicacaooriginal-155623-pe.html
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acompanhou o expressivo aumento da produção nesse período, conforme estudo 

elaborado pelo Departamento da Indústria da Construção da FIESP (Deconcic) (FIESP, 

2016). São inegáveis os ganhos de produção do setor nesse período, principalmente com 

o PMCMV, mas parte disso é explicada “pela articulação de três estratégias fundamentais: 

padronização da construção, geração de economia de escala e procura de terrenos baratos” 

(RUFINO, 2017, p. 225), muito presente na atuação periférica do programa. 

Diferentemente do setor da construção imobiliária, a adoção de tecnologia por parte dos 

gestores imobiliários tem sido recorrente para muitas empresas e decorre da necessidade 

de orquestrar grandes portfólios habitacionais, como é o caso dos proprietários 

corporativos. Assim, essa aproximação entre setor da tecnologia e propriedade culminou 

com a nomenclatura proptechs, termo que, segundo pesquisadores da área de geografia 

urbana, aborda a tecnologia de maneira neutra, como um simples processo na 

transformação da produção e circulação de bens, reforçando a lógica da moradia como 

um ativo (FIELDS, 2017), escondendo, assim, características importantes. “Habitação é 

um vetor crucial de desigualdade social e espacial e, portanto, da dinâmica contenciosa 

de poder” (FIELDS; ROGERS, 2019, p. 1-2, tradução do autor), assim, ao se optar por 

nomear esse modelo de negócio como Plataformas de Mercado Imobiliário (Platforms 

Real Estate), tem-se como objetivo “delinear a importância em considerar essa tecnologia 

de uma perspectiva técnico-social crítica” (SHAW, 2018, p. 3, tradução do autor). 

A introdução da lógica financeira no setor habitacional, potencializada pelos proprietários 

corporativos e pelas Plataformas de Mercado Imobiliário, reforça a indiferença entre a 

obtenção de renda baseada na locação e outros ativos. Assim, não é importante onde os 

investimentos são feitos, desde que proporcionem a taxa de retorno esperada. Dessa 

forma, os imóveis dessas empresas são vistos como mais um tipo de dado por meio do 

qual, mediante análises, é possível informar: possíveis regiões a serem avaliadas, locais 

onde vender, características dos imóveis que facilitam seu aluguel, entre outros. Esses 

mecanismos contribuem para a atração de recursos significativos por meio de fundos de 

investimento globais que investem localmente (KENNEY; ZYSMAN, 2019; FIELDS, 

2018; SHAW, 2018; MCELROY, 2020), contribuindo para que "aqueles com recurso 

tomem as melhores decisões de mercado – em termos de gestão de seus ativos existentes 

–, e invistam nas melhores oportunidades de mercado" (SHAW, 2018, p.12, tradução do 

autor). 
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Os mecanismos de criação de valor na plataforma podem variar. Eles podem ofertar novas 

experiências aos inquilinos, não cobrar taxas para locatários, garantir o pagamento de 

aluguel para proprietários de imóveis, entre outros. A ideia central é a mudança na lógica 

existente de aluguel residencial, que, antigamente, possuía relações diretas entre 

proprietário, imobiliária, locatário, descrita como um dinâmica bilateral (ADNER, 2017) 

para um ecossistema. Isso possibilita a criação de novas relações, seja com investidores, 

corretoras imobiliárias, incorporadoras, proprietários ou locatários, relações 

sistematizadas por Shaw (2018) apresentadas na Figura 9. 

Figura 9 – Mapeamento das principais conexões possibilitadas pelas Plataformas de Mercado Imobiliário 

 

Fonte: Shaw, 2018, p. 11. 

É importante ressaltar que as plataformas de mercado imobiliário não são contidas 

exclusivamente em seu ecossistema, sendo comum que os efeitos de rede sejam externos, 

ou seja, parte da geração de valor é feita por não usuários. Um exemplo disso é como o 

cotidiano de moradores de um determinado bairro afeta a experiência dos visitantes que 

se hospedaram por meio de aluguel de curta duração nesse local. Dicas do que visitar na 

cidade, locais onde comer ou até mesmo interações na calçada com os moradores do local 

geram valor para a plataforma sem pertencer a ela (SPANGLER, 2019). 

Pode-se dizer que “a maneira como vemos as plataformas, moldando ou conectando as 

cidades, depende basicamente de como nós concebemos a natureza do urbano” (BARNS, 

2020, p. 20, tradução do autor). Constantemente as plataformas se mobilizam buscando 
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essa formulação no ideal dos usuários e das pessoas, de maneira geral. É essencial que 

essas plataformas se apresentem simplesmente como mediadoras neutras (GRAHAM, 

2020; LESZCZYNSKI 2019). Ao se passar por mero instrumento tecnológico que 

conecta pessoas, parte dos interesses das plataformas não vem a público; oculta-se, assim, 

o interesse de grandes corporações presentes no negócio, além de se minimizar a 

capacidade de formulação de legislação e pressão política desses atores (FIELDS; 

BISSEL; MACRORIE, 2020; VAN DOORN, 2019). No caso do Airbnb, por exemplo, 

Van Doorn (2019) descreve como pequenos proprietários são utilizados para pressionar 

o Poder Público a legalizar o modelo de negócio da plataforma. Ao apresentá-la como 

uma simples conexão entre pessoas, oculta-se, assim, o interesse de grandes corporações 

presentes no negócio. 

Parte da adoção dessa imagem se explica pelo interesse à presença no setor público, 

exercendo influência na formulação de políticas públicas. Assim, parte das estratégias 

adotadas pela plataforma é se mostrar como um ator indispensável para uma tomada de 

decisão mais eficiente por parte das autoridades. Alinhada a um discurso de “Políticas 

Públicas com base em evidências”, a massa de dados agregada por essas tecnologias se 

mostra atrativa para uma aproximação com agentes públicos, validando, assim, a presença 

desse tipo de negócio na cidade, como é o caso de algumas plataformas de transporte 

individual ou até mesmo de monitoramento de calçadas (VAN DOORN, 2019; 

LESZCZYNSKI, 2019). 

Não se pode negar que a inovação proposta por esse tipo de plataforma é, de fato, 

disruptiva, afetando a maneira com que as pessoas vivem, compram, alugam, reformam 

e cuidam das suas residências (PORTER et al., 2019). No mercado de aluguel, observa-

se que as plataformas podem não exigir fiador para realizar o contrato de aluguel, 

oferecem garantia do recebimento do valor da locação ao proprietário, fundo de reserva 

para eventuais reparos e, em alguns casos, a antecipação dos recebíveis. Além dessas 

características, essas plataformas apresentam a importante capacidade de agregar dados 

historicamente dispersos no mercado imobiliário, possibilitando, de maneira mais precisa, 

a tomada de decisões no investimento de negócios imobiliários, conectando inúmeros 

atores (SHAW, 2018) e alterando a forma de produção da cidade. 

Outro ponto a se considerar é como essa estrutura obscurece relações sociais (SHAW, 

2018), criando, em alguns casos, uma barreira que reforça estereótipos e vieses sociais na 

seleção de inquilinos, como os de raça e sexo (MCELROY, 2020). Muitas vezes as 
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relações de trabalho presentes na plataforma são ocultadas, sendo comumente adotada a 

prática sob encomenda, sob a lógica da Gig Economy. Cria-se, assim, uma relação de 

dependência entre o trabalhador e a plataforma, fazendo com que esse vá trabalhar de 

acordo com os traçados propostos pela plataforma. Fields e Rogers (2019) reforçam que 

esse tipo de trabalho pode acarretar a “erosão de benefícios trabalhistas e segurança de 

emprego ou com a fragmentação do horário de trabalho, ou a redução do poder de 

barganha” dos trabalhadores. No Brasil, a manifestação dessa erosão foi denunciada pela 

greve realizada por motoboys de aplicativo, em 1º de julho de 2020, em diversos 

municípios, reivindicando, na pandemia, “aumento no pagamento das corridas e da taxa 

mínima, seguro de vida e para roubos e acidentes e um voucher para compra de 

equipamento de proteção individual (EPI), como máscaras e luvas” (MOURA, 2020), e 

também vem sendo retratada no cenário internacional, como é o caso do filme de Ken 

Loach, Você não estava aqui (do original Sorry We Missed You, de 2019). É importante 

ter clareza que essa erosão de benefícios e segurança é vista como uma oportunidade de 

geração de valor para a plataforma (KENNEY; ZYSMAN, 2016. 

Da mesma maneira que os motoristas de aplicativo se deslocam de acordo com a demanda 

existente, a adoção desses mecanismos é praticada pelas Plataformas de Mercado 

Imobiliário. A vistoria dos imóveis, seja para locação ou compra, é planejada de acordo 

com um traçado delimitado pela plataforma, que busca tornar mais eficiente a produção 

do empregado. Esse mecanismo também possui a função de vigilância digital, ao verificar 

a eficiência de inúmeros funcionários dispersos, centralizando essas informações em um 

único local e avaliando a manutenção ou não do empregado (FIELDS, 2019). Mas nem 

sempre são os funcionários dessas plataformas que estão sob esse tipo de controle. 

McElroy (2020) elenca inúmeras tecnologias implantadas nos imóveis que auxiliam esse 

tipo de controle, como pagamentos via internet, biometria na entrada, reconhecimento 

facial, fechaduras inteligentes etc. A utilização desses mecanismos atrelados à Internet 

das Coisas (IOT) contribui para a formulação do perfil do locatário, assim como 

mecanismos que garantam maior eficiência, caso seja necessária a realização de um 

despejo, normalizando, assim, a racionalidade no processo de quantificação e mensuração 

do cotidiano dos moradores (GAGO, 2014), reforçando que “o valor que as plataformas 

buscam extrair está nos espaços íntimos da vida cotidiana” (SPANGLER, 2019, p. 10, 

tradução do autor).  
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Nem sempre a adoção dessas práticas se dá sem embate. Recentemente, nos EUA, o 

contra-mapeamento desse tipo de monitoramento vem sendo feito, buscando dar 

visibilidade ao uso da tecnologia. Por meio do mapeamento de imóveis que se utilizam 

da tecnologia como instrumento de controle (Figura 10), o site Landlord Tech Watch, 

uma derivação do Anti-Eviction Mapping Project, relata a percepção dos moradores a 

partir da implantação desses instrumentos (Figura 11 e 12), denunciando como essas 

medidas são impostas (ROSE, 2020). 

Figura 10 – Imóveis com adoção de tecnologia para o controle dos locatários – Nova Iorque 

 

Fonte: McElroy, s.d. 
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Figura 11 – Reclamação dos moradores sobre o uso de tecnologia como método de vigilância 

 

Fonte: McElroy, s.d 
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Figura 12 – Reclamação dos moradores sobre o uso de tecnologia como método de vigilância 

 

Fonte: McElroy, s.d 

 

Leszczynski pontua que parte da literatura tem “se tornado dominada por críticas 

distópicas da essência universal capitalista e/ou neoliberal das plataformas e das cidades 

mediadas por essas” (Leszczynski, 2019, p. 2, tradução do autor). Tratando-se de uma 

dissertação para a Administração Pública e Governo, é mais interessante caminhar por 

uma outra abordagem, apresentando, assim, como esses negócios se estruturam por meio 

da sua arquitetura e quais os atores envolvidos, pois, se os negócios impactam na forma 

de oferta habitacional, é necessário pensar em novas estratégias para trabalhar com esse 

impacto.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta sessão busca apresentar as estratégias que foram adotadas ao longo da pesquisa e 

que auxiliaram a alcançar o objetivo do trabalho. Inicia-se com uma apresentação dos 

dois modelos de negócio escolhidos, que representaram as imobiliárias tradicionais e as 

plataformas de mercado imobiliário. Para cada modelo, são descritas as principais 

características de negócio, tendo como base a revisão de literatura. 

Em seguida, especifica-se os mecanismos adotados para a coleta de dados e os principais 

cuidados nesse procedimento e no armazenamento das informações, além dos critérios 

estabelecidos para limpeza, tratamento e georreferenciamento dessas informações.  

A terceira parte apresenta como os dados coletados referentes aos imóveis de locação 

foram combinados aos dados disponibilizados pelo Censo Demográfico 2010: Resultados 

gerais da amostra por áreas de ponderação e Resultados do universo por setor censitário. 

Por se tratar de diferentes representações no espaço (pontos e áreas de diferentes 

tamanhos), o estudo apresenta uma alternativa à representação espacial regrada pelos 

limites administrativos por meio de um grid hexagonal. Em seguida, discute-se qual o 

impacto dessa escolha ao se analisar o fenômeno espacialmente.  

5.1 A escolha dos representantes 

Visando a discutir como se configuram as plataformas de mercado imobiliário que atuam 

com a locação residencial no município de São Paulo e se existem diferenças da atuação 

desse negócio quando comparado às imobiliárias tradicionais, foi escolhido um 

representante de cada modelo de negócio, capaz de retratar cada um desses a partir do seu 

tamanho de mercado, sendo a Plataforma A representante das plataformas e a Imobiliária 

B das imobiliárias tradicionais. 

A escolha da Plataforma A baseou-se inicialmente nas ideias de Tauscher e Laudien 

(2017), que destacam que plataformas que se lançaram primeiro no mercado tendem a 

conquistar um maior número de consumidores inicialmente, devido à disrupção causada 

pelo modelo de negócio. Muitas vezes isso cria um segmento de mercado, o que justifica 

sua rápida ascensão. A Plataforma A se destaca por esses dois feitos: ser lançada antes 

das demais e oferecer outro tipo de modalidade de locação, que prevê a não necessidade 

de um fiador e a garantia do recebimento do aluguel. Além de cumprir os dois pré-

requisitos essenciais apontados por Gawer e Cusumano (2008; 2014), soluciona um 

problema tecnológico dentro da indústria de locação e possui uma arquitetura que 
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viabiliza tanto a expansão do seu sistema quanto novos usos não previstos pela criação 

de relações multilaterais (ADNER, 2017).  

O crescimento expressivo, auxiliado parte por aporte de capital de fundos de 

investimento4 , teve impacto na entrada das demais empresas concorrentes, o que faz com 

que, em números, a Plataforma A possua cerca de 20 mil imóveis cadastrados no 

município de São Paulo, enquanto as principais plataformas concorrentes, que ofertam 

produtos similares, possuem cerca de uma centena de unidades ou menos. 

A escolha da Imobiliária B baseou-se em um único fator: o portal de anúncios era um dos 

maiores portais imobiliários do Brasil, com cerca de 130 mil apartamentos ofertados para 

o município de São Paulo em meados de agosto de 2020, englobando tanto pequenos 

proprietários quanto imobiliárias tradicionais e ofertas de plataformas de aluguel. Devido 

ao tamanho dessa empresa, assume-se que ela seja a melhor representante das imobiliárias 

tradicionais ao alcance da pesquisa. O detalhamento dessa explicação se encontra nas 

páginas seguintes. 

5.1.1 Plataforma A 

A Plataforma A é uma plataforma online de aluguel que conecta o proprietário de um 

imóvel a um potencial locatário. O proprietário interessado em alugar o imóvel faz o 

cadastro na plataforma a partir do celular ou computador, inserindo informações básicas 

do imóvel (área construída, número de quartos, banheiros, suítes e características de 

acabamentos, como armários, mobiliários, eletrodomésticos etc.) e do condomínio (valor, 

áreas de lazer, elevador, segurança/portaria, lavanderia etc.). Essas informações, 

acrescidas do endereço do imóvel, geram uma estimativa de valor de locação, tendo como 

base o conjunto de dados que a plataforma possui. 

Em seguida, a plataforma disponibiliza um fotógrafo para verificar as características 

apresentadas e registrar os ambientes, por meio de fotos e imagens em 360º, que serão 

disponibilizadas no site. As fotografias, com as demais informações coletadas 

anteriormente, geram um valor proposto de aluguel, que engloba: preço do aluguel, 

condomínio, IPTU, seguros e taxa de administração. Com a validação desse valor pelo 

proprietário, o imóvel é disponibilizado no site da empresa, sendo anunciado 

gratuitamente e com a possibilidade de ser anunciado em outros portais ao mesmo tempo, 

 
4 Essas informações foram coletadas em um jornal econômico, cujo referência não será publicado para a 

preservação do anonimato da empresa.  
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o que resulta em uma taxa de administração maior. Essa taxa varia de 8,5 a 9% ao mês, 

sendo cobrada exclusivamente a partir do início da locação do imóvel5 (Plataforma A, 

2018). 

A empresa não possui imobiliárias físicas, fazendo com que a pesquisa de imóveis para 

aluguel e a assinatura do contrato sejam feitas online. A interação física entre a plataforma 

e os interessados em aluguel é feita unicamente no agendamento de visitas aos imóveis. 

Isso não se mostra um impeditivo para a sua atuação, uma vez que ela se encontra presente 

em 30 cidades brasileiras e 8 Regiões Metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Belo Horizonte, Campinas, Ribeirão Preto, Florianópolis e Curitiba), conforme 

consulta realizada no website da empresa. 

A entrada da Plataforma A causou uma disrupção no mercado de aluguéis, dada uma 

mudança na condução da locação residencial. A plataforma rompeu com a necessidade 

de o inquilino apresentar um fiador ou depósito caução para a locação, passando a ser 

analisado o crédito do inquilino o que possibilitou a redução de uma barreira de entrada 

nesse mercado. 

Além disso, a empresa garante o pagamento do aluguel para locatários durante todo o 

prazo de contrato, mesmo com a inadimplência dos inquilinos, sendo ela responsável, em 

caso de rescisão contratual, pelo pagamento da multa e prestando o auxílio jurídico 

necessário em caso de despejo/reintegração de posse6 (Plataforma A, 2018), criando 

novas relações entre a plataforma e um departamento jurídico contratado para essas 

finalidades. Esse tipo de gerenciamento de contrato de locação tornou-se um atrativo para 

proprietários. 

A modularização existente em uma plataforma possibilita significativos ganhos de escala, 

somados a uma maior eficiência na gestão dos complementadores das plataformas 

(EISEENMAN; PARKER; VAN ALSTYNE, 2006; BALDWIN; WOODARD, 2009). 

Um exemplo é a contratação do seguro obrigatório dos imóveis. Por se tratar de um seguro 

que abrange toda a carteira de residências disponibilizada na plataforma, é possível 

conseguir valores menores, quando comparados a contratações individuais. 

 
5 Essas informações foram coletadas no website da Plataforma A, cujo referência não será publicado para 

a preservação do anonimato da empresa.  
6 Essas informações foram coletadas no website da Plataforma A, cujo referência não será publicado para 

a preservação do anonimato da empresa.  
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A tecnologia possibilita, também, o aumento de eficiência da mão de obra contratada pela 

empresa. Corretores e fotógrafos têm suas vistorias planejadas de acordo com a demanda 

gerada pelo site. As vistorias dos profissionais são traçadas por meio de algoritmos, que 

consideram os horários de agendamento, tempo médio de visita e tempo de deslocamento, 

entre outros. Isso faz com que eles realizem mais vistorias ao longo do dia, se comparados 

a corretores de outras imobiliárias, o que torna tanto as visitações quanto os 

cadastramentos de novas unidades mais eficientes, representando, também, uma redução 

no custo de operação, além de os corretores e fotógrafos serem contratados como pessoa 

jurídica e trabalharem sob encomenda, o que, conforme já apresentado anteriormente, 

gera valor à plataforma (FIELDS; ROGERS, 2019; KENNEY; ZYSMAN, 2016). 

Existem também significativas inovações tecnológicas feitas pela empresa, como a 

utilização de Whatsapp Business e o mapeamento das principais dúvidas e perguntas 

visando à automatização das respostas, aos modelos analíticos e estatísticos capazes de 

melhor mensurar a possibilidade de inadimplência dos locatários e à introdução de 

machine learning. Todos esses fatores combinados possibilitam à empresa ganhos de 

escala e uma redução de tempo para a assinatura do contrato de locação, o que tem 

contribuído para a atração de aportes significativos de fundos de investimento para a 

empresa nos últimos anos. 

Para além desses importantes mecanismos de geração de valor, as plataformas possuem 

uma característica muito singular e altamente impactante: a capacidade de agregar dados 

historicamente dispersos no mercado imobiliário, como tendências de mercado, seja pela 

tipologia ou localização, e atributos dos edifícios, possibilitando, de maneira precisa, a 

tomada de decisões no investimento de negócios imobiliários (SHAW, 2018). Parte disso 

reflete na estratégia da empresa, com a criação dos imóveis com selo de verificação. Por 

meio das reconfigurações de controle de qualidade pela avaliação dos usuários 

(GATAUTIS, 2017), a plataforma estabelece alguns critérios, vistos como atrativos para 

novos inquilinos, que, segundo a plataforma, contribuem “para o aluguel até 2 vezes mais 

rápido” (PLATAFORMA A, 2019). Isso possibilita a criação de valor por meio de novos 

fornecimentos (GATAUTIS, 2017), uma vez que a própria empresa fornece mão de obra 

e crédito para esse tipo de reforma. 

Ainda não se tem clareza se o conjunto de informações disponibilizados pela plataforma 

fomenta uma indústria de imóveis construídos para a locação (build to rent), mas também 

não é o propósito deste trabalho verificar esse fato.  
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5.1.2 Imobiliária B 

A Imobiliária B, assim como a Plataforma A, também possui a capacidade de agregar 

dados do mercado imobiliário e a necessidade de tomar decisões de maneira mais segura. 

Por ser um portal para anúncio de imóveis, com nome relevante historicamente, 

proprietários e imobiliárias contratam o serviço do site para que ele disponibilize online 

informações sobre o imóvel, facilitando, assim, o contato entre locatários e proprietários. 

A estruturação da Imobiliária B segue a lógica de plataformas da perspectiva econômica, 

por mediar e facilitar as transações de locação ou venda de imóveis, facilitando relações 

bilaterais (GAWER, 2014; ADNER, 2017). Ao disponibilizar os anúncios em seu site, o 

portal possibilita conexões que antes não existiriam (Figura 13), o que faz com que 

locatários possam escolher uma variedade maior de imóveis e proprietários recebam mais 

visualização de seus imóveis. 

Figura 13 – Relações bilaterais da Imobiliária B 

 

Fonte: Elaboração própria 

Obs: Locatários (L) e Proprietários (P) 

 

Para que os imóveis estejam disponíveis na Imobiliária B, o proprietário precisa contratar 

um plano de anúncio, que pode ser individual ou coletivo. Esse plano pode ser contratado 

por um período – bimestral, trimestral, semestral – ou anualmente, em casos de imóveis 

individuais. Para grupo de imóveis, os anúncios são contratados mensalmente e, 

dependendo do número de contratos, o valor individual do anúncio é reduzido em cerca 

de 90%, em comparação com o valor de anúncio de imóveis individuais. 

Para imóveis individuais, com a contratação de um plano de anúncio, a oferta do imóvel 

também pode ser feita em uma empresa parceira, oferta essa que não é presente em caso 
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de contratações coletivas, nas quais, para que isso seja realizado, há um acréscimo no 

valor do anúncio7. Isso acontece pois ambos os portais de anúncio passaram a pertencer 

ao mesmo conglomerado de empresas.8  

Antes de prosseguir, é necessário reforçar que este estudo não é focado na atuação do 

portal de anúncio, e sim do seu grupo de anunciantes, compostos por diferentes 

imobiliárias de diferentes tamanhos.  

5.1.3 Limitações 

Existem algumas limitações na escolha desses dois representantes que merecem ser 

destacadas. Por se tratar de um portal de anúncios, a Imobiliária B representa apenas uma 

parcela de imobiliárias do município, sendo essas as que fazem uso de anúncios online.  

O Capítulo 6 detalha melhor a área de atuação da empresa e apresenta locais onde a oferta 

de aluguel é significativa, mas, até o momento, não é feita de maneira online.  

Seria importante que o estudo abrangesse a totalidade das imobiliárias tradicionais no 

município de São Paulo, mas a dispersão geográfica das empresas, somada à inexistência 

de uma fonte que agregue as informações de todas, mostra-se um desafio insuperável 

neste momento, o que indica pesquisas futuras e possibilidades para o setor público, 

conforme será detalhado mais para frente.  

Por mais que exista uma diferenciação entre as imobiliárias que ofertam seus imóveis via 

portal e as tradicionais, que o fazem por meio de sites próprios ou de anúncios físicos, 

esses dois tipos se assemelham quando comparados a plataformas de aluguel. A lógica de 

um portal de anúncios é distinta de uma plataforma de aluguel, uma vez que o primeiro 

cobra um valor fixo para que o imóvel apareça em seu site, seguindo a mesma lógica de 

alguém que paga um anúncio na televisão. Existe a criação de relações multilaterais 

(ADNER, 2017), mas essas se concentram exclusivamente nas práticas adotadas pelo 

portal de anúncio, como o serviço de dados, e não nas imobiliárias, nos anunciantes e 

usuários. 

É importante ressaltar, também, que a pesquisa, ao abordar imobiliárias tradicionais, 

limita-se exclusivamente ao aluguel formal, excluindo, assim, parcela significativa da 

 
7 Existe uma diferenciação de valores, sendo que o anúncio exclusivo em outro portal é mais caro que o da 

Imobiliária B. Não foi possível saber qual desses possuiu maior número de acessos, pois essa informação 

não foi confirmada pelos representantes comerciais, mas tem-se como hipótese que a diferença de valores 

seja explicada por isso. 
8 Essas informações foram coletadas no website da Plataforma A, cujo referência não será publicado para 

a preservação do anonimato da empresa.  
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cidade. Isso não reduz a importância do estudo, dado que já é possível observar a atuação 

de plataformas de aluguel em locais historicamente informais, com modelos de negócio 

muito similares ao apresentado anteriormente (GUERREIRO, 2020). 

A compreensão desse fenômeno e de sua atuação no território formal é justificada para 

que, a longo prazo, a discussão também seja ampliada para locais onde a atuação das 

plataformas ainda não é consolidada. As estratégias de plataformas, seja pela agregação 

de mercados, winner takes all, ou busca por monopólios sugerem que esse será um tema 

importante. 

5.2 Análise espacial e estatística 

Entendendo que “habitação é um vetor crucial de desigualdade social e espacial e, 

portanto, da dinâmica contenciosa de poder” (FIELDS; ROGERS, 2019, p. 1-2, tradução 

do autor), é necessário compreender de que maneira as plataformas de mercado 

imobiliário se estruturam e como influenciam a dinâmica da oferta habitacional nas 

cidades. Dadas as inúmeras disparidades no município de São Paulo, entender esse 

fenômeno de maneira espacial se mostra essencial para discutir se a atuação das 

plataformas contribui para a perpetuação e ampliação de uma cidade excludente. Por isso, 

foram utilizadas estratégias estatísticas e espaciais, como apresentado a seguir. 

5.2.1 Objetivos 

O objetivo principal a ser estudado neste trabalho é como se configuram as plataformas 

imobiliárias no município de São Paulo e o que as difere das imobiliárias tradicionais.  

Assim, busca-se verificar área de atuação, tipologia e preço de locação dos imóveis 

ofertados. Faz se isso por meio de uma análise exploratória de dados, e a partir dessas 

informações, busca-se elaborar um modelo preditivo para o preço do metro quadrado de 

locação no município, incorporando outras variáveis como características da população 

residente e oferta de equipamentos públicos. 

Testes de hipótese 

Foram elaborados cinco hipótese na comparação entre as variáveis importantes de 

tipologia dos imóveis e o preço do metro quadrado de locação entre a Imobiliária B e a 

Plataforma A (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Testes de Hipótese entre as variáveis importantes de tipologia dos imóveis e Preço do Metro 

Quadrado de Locação Residencial Online 

Teste Hipótese 

I 

H1: A média das áreas dos imóveis ofertados pela Plataforma A é diferente da média das áreas 

dos imóveis ofertados pela Imobiliária B 

II 

H2: O número médio de banheiros por domicílio ofertado pela Plataforma A é diferente do 

número médio de banheiros por domicílio ofertado pela Imobiliária B. 

III 

H3: O número médio de dormitórios por domicílio ofertado pela Plataforma A é diferente do 

número médio de dormitórios por domicílio ofertado pela Imobiliária B. 

IV 

H4: O preço médio da locação residencial (m²) por domicílio ofertado pela Plataforma A é 

diferente do preço médio da locação residencial (m²) por domicílio ofertado pela Imobiliária B. 

V 

H5: Existe um padrão de dependência espacial da variável preço médio da locação residencial 

(m²) por domicílio ofertado online no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As hipóteses são verificadas em comparação a hipóteses nulas de referência, que 

assumem que não há diferença significante entre áreas dos imóveis, número de banheiro 

e dormitórios e valor do metro quadrado. 

Antes da realização de cada teste, verificou-se por meio de um Teste-t para Duas 

Amostras Não Pareadas se os imóveis coletados via Plataforma A e via Imobiliária B 

apresentavam médias estatisticamente diferentes para os testes I, II, III e IV, apresentados 

na Tabela 3. Depois, agregando essas informações em hexágonos de lado de 500m 

repetiu-se os testes, mas dessa vez adotando por meio de Teste-t para Duas Amostras 

Pareadas. Os diagramas de caixas “boxplot” e o resultado obtido para cada teste são 

apresentados ao longo do Capítulo 6.  

Inicialmente buscou-se comparar as informações coletadas com as disponibilizadas pelo 

Censo Demográfico 2010. Imaginava-se que fosse possível auferir resultados que 

categorizam os imóveis do Censo tendo como base as informações das imobiliárias e 

plataformas, o que poderia auxiliar a elaboração de um mapeamento evolutivo da 

transformação da cidade, de maneira a auxiliar a formulação de políticas públicas. Essa 

alternativa se mostrou inviável, uma vez que: 

a) Existe uma distinção entre banheiro e sanitário no Censo Demográfico, sendo o 

primeiro “o cômodo que dispunha de chuveiro (ou banheira) e vaso sanitário (ou 

privada) e de uso exclusivo dos moradores, inclusive os localizados no terreno ou 

na propriedade” IBGE, 2011, p. 20), enquanto o segundo é considerado “o local 
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limitado por paredes de qualquer material, coberto ou não por um teto, que 

dispunha de vaso sanitário ou buraco para dejeções” (ibidem). O censo não 

apresenta essas duas variáveis na mesma unidade territorial, sendo a primeira por 

setor censitário e a segunda por área de ponderação. A união das duas variáveis 

em uma poderia criar distorções devido a escalas diferentes. A união possibilitaria 

a comparação com o objeto deste estudo, uma vez que tanto as plataformas quanto 

as imobiliárias estudadas não diferenciam esses dois cômodos, mas não foi 

possível realizá-la pelo risco de distorções. 

b) Outra variável inicialmente considerada para caracterização a partir do Censo 

Demográfico foi o número de dormitórios, Na pesquisa de 2010, a variável é 

apresentada por da Área de Ponderação. Devido às dimensões dessa unidade, 

considerou-se que esse tipo de comparação pouco acrescentaria à análise. A 

comparação foi feita somente entre plataforma e imobiliária.  

5.2.2 Coleta de dados 

A coleta de dados foi dividida em duas etapas. Em um primeiro momento, foram 

coletados os dados dos imóveis para locação ofertados por imobiliárias tradicionais 

(Imobiliária B). Em seguida, os dados da plataforma de mercado imobiliário (Plataforma 

A).  

A coleta da Imobiliária B foi realizada ao longo do mês de novembro de 2020. Esse 

processo durou cerca de 30 dias, dado o grande volume de informações coletadas. A  

coleta da Plataforma A, ocorreu em dezembro, logo após o término da primeira etapa.  

Para ambas, foi possível coletar cinco tipos de informação: 1) localização (endereço, CEP, 

latitude e longitude), 2) valores (locação, condomínio e IPTU), 3) tipologias (área útil, 

número de quartos, banheiros e vagas de garagem), 4) atributos do edifício (academia, 

piscinas, portaria 24 horas, entre outros) e 5) anunciantes, por meio de ferramentas que 

auxiliaram o preenchimento de tabelas (Figura 14). 
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Figura 14 – Esquema coleta de dados 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A identificação dos anunciantes era um ponto essencial para esta pesquisa, pois, a partir 

da comparação entre áreas de atuação e número de unidades ofertadas, buscava-se 

confirmar se as plataformas de mercado imobiliário atuam agregando mercados. Essas 

informações poderiam ser sensíveis, uma vez que existia a possibilidade de pessoas 

físicas serem anunciantes. Optou-se por uma alternativa que pudesse gerar os mesmos 

resultados, mas sem que fosse necessário conhecer os ofertantes; assim, foi coletado o 

código do anunciante, uma combinação alfanumérica utilizada para ocultar essa 

informação e, em seguida, visando a ampliar a segurança do processo, esses dados foram 

anonimizados.  

Importante ressaltar que, em nenhum momento, os dados foram compartilhados, estando 

em posse exclusiva do pesquisador. Os dados foram armazenados apenas em cópias 

físicas, como HDs ou pen-drives não havendo cópia em serviços de nuvem. Mesmo a 

orientadora e o coorientador da pesquisa não tiveram acesso as informações. 

5.2.3 Preparação dos dados 

Após a coleta dos dados, obteve-se como produto resultante uma tabela, que apresenta, 

em cada linha, um imóvel, seguido de suas principais características de localização, 

tipologia, atributos do edifício e anunciantes. Com essas informações, iniciou-se o 

processo de georreferenciamento dos imóveis, sendo este dividido em cinco etapas, todas 

realizadas utilizando o R 4.0.2, um software livre utilizado para estatística, que 

possibilitou maior controle e automatização desse processo (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2020). Os procedimentos adotados foram os mesmos para a Plataforma A e para 

a Imobiliária B.  

Todos os imóveis foram separados em dois grupos: a) imóveis cuja latitude e longitude 

foram obtidas por informações disponíveis nos sites e b) imóveis sem essa informação. A 

relação entre esses dois grupos (a:b), na Imobiliária B, é de 1 imóvel já georreferenciados 

para cada 3,4 imóveis sem essa informação. Na Plataforma A todos os imóveis já estão 

georreferenciados.  

O georreferenciamento dos imóveis que possuíam latitude e longitude (grupo a) se deu 

pela utilização do pacote Simple Features que busca identificar a geometria do imóvel, 

entendendo, de maneira abstrata, onde esse objeto está localizado no globo. No caso dos 

imóveis, estes são representados por pontos no espaço, mas o mesmo pacote pode ser 
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utilizado para polígonos e linhas (PEBESMA, s.d.). Por já possuir latitude e longitude, 

foi apenas necessário informar ao software que esse sistema de coordenadas seria 

utilizado por meio do comando st_as_sf, no qual objetos são convertidos a objetos de 

simple feature.  

No caso dos imóveis do grupo b (ausência de coordenadas geográficas), foi feita a  

geocodificação dos endereços a partir da Application Programming Interface (API) do 

Google Maps. A geocodificação de endereços é um serviço ofertado pelo ecossistema da 

Google no qual, após a inserção de um determinado endereço, são retornadas as 

coordenadas geográficas desse local. É um procedimento similar ao resultado obtido ao 

se pesquisar um endereço no Google Maps, no qual a plataforma indica um ponto como 

resposta. A diferença se dá que, ao invés de esse processo ser feito de forma 

individualizada, a API possibilita que uma lista de localizações possa ser georreferenciada 

automaticamente. Para se ter acesso a esse serviço, é necessário se cadastrar na plataforma 

Google Developer Console, o que resulta na disponibilização de um determinado valor 

em crédito para a contratação de diversos serviços ofertados pela plataforma, uma espécie 

de versão de teste, que passa a ser paga após o término desse saldo.  

A maioria dos imóveis pertencentes ao grupo b possuía informações de “rua”, “bairro”, 

“zona” e “CEP”, mas, em alguns casos, a informação do logradouro não estava presente. 

Para verificar qual combinação dessas informações contribuiria para uma maior precisão 

no processo de geocodificação, foram realizados alguns testes. A partir de um endereço 

conhecido, com numeração (o endereço da FGV EAESP), foram pesquisadas 

combinações distintas as variáveis. Observou-se que a variável “zona” dificultava a 

geolocalização dos pontos, o que fazia com que, muitas vezes, a API retornasse resultados 

vazios. A combinação que melhor aproximou o resultado foi de “rua”, “bairro” e “CEP”. 

A Figura 15 demonstra essas principais diferenciações apresentando o ponto Original 

como local exato da instituição, e outros pontos utilizando no mecanismo de busca “Rua”, 

“Rua e CEP”, “Rua, Bairro e CEP” e “Rua e Bairro”. 

https://r-spatial.github.io/sf/articles/sf1.html
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Figura 15 – Teste para verificação da precisão da API –FGV EAESP 

 

Fonte: Elaboração própria, via Google Earth. 

 

Buscando criar outro mecanismo de segurança na manipulação dos dados, a 

geocodificação por meio da API foi realizada utilizando-se apenas o “id” e o “endereço” 

de cada imóvel e, em seguida, essas informações foram atribuídas a cada imóvel com o 

restante dos dados coletados. Os imóveis que retornaram sem a geocodificação foram 

separados e, após correções, submetidos mais uma vez a esse procedimento. Os que 

continuaram sem geocodificação foram descartados (373 imóveis).  

Verificando os dados coletados 

Às vezes o processo de geocodificação retorna endereços que não condizem com a 

localização dos imóveis. Para verificação desse processo, optou-se por utilizar a 

separação feita pela Imobiliária B, que distribuiu os imóveis em cinco zonas, que 
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condizem com as regiões oficiais do município9 de São Paulo, utilizadas pelo Plano 

Diretor Estratégico de 2002 (PREFEITURA DE SÃO PAULO) (Figura 16), sendo cada 

zona composta por um conjunto de distritos administrativos, conforme apresentado no 

mapa a seguir.   

Figura 16 –Divisão regional administrativa do município de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso da ferramenta R 4.0.2 

 

 
9 Subprefeitura do Centro: Sé. 

Subprefeitura da Zona Norte: Jaçanã/Tremembé, Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Vila Guilherme, Casa 

Verde/Cachoeirinha, Freguesia/ Brasilândia, Perus e Pirituba. 

Subprefeitura da Zona Leste: Aricanduva/Formosa/Carrão, Mooca, Penha, Sapopemba, Vila Prudente, 

Cidade Tiradentes, Ermelindo Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, São Mateus e São Miguel. 

Subprefeitura da Zona Sul: Ipiranga, Jabaquara, Vila Mariana, Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade 

Ademar, M’Boi Mirim, Parelheiros e Santo Amaro. 

Subprefeitura da Zona Oeste: Butantã, Lapa e Pinheiros. 
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Buscando verificar se a localização do imóvel correspondia à zona atribuída, foi realizada 

uma operação de junção espacial entre ponto e polígono. Criou-se um polígono 

respeitando as cinco divisões administrativas municipais e cada polígono sofreu uma 

transformação, gerando um buffer de dois quilômetros. 

Por meio da função st_join, foi verificado se os imóveis pertencentes aos grupos A e B 

de fato pertenciam à região estabelecida pela área do buffer. A Figura 17 representa esse 

procedimento. Após essa verificação, os imóveis que não estavam contidos na área foram 

descartados (2.434 imóveis).  

Figura 17 – Casas considerados (azuis) e descartados (vermelho) pertencentes ao Buffer de 

Distritos da Zona Oeste de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Não foram encontrados mecanismos para a definição ideal da distância a ser adotada 

nessa situação; sendo assim, os 2 mil metros correspondem a uma estimativa que o 

pesquisador considerou aceitável, uma vez que é comum o mercado imobiliário adotar 

nomes mais atrativos que a região em que o imóvel realmente se encontra, como no caso 

de Campo Limpo, Morumbi e Taboão da Serra ou Butantã e Raposo Tavares. 

Utilizando-se das mesmas ferramentas, buscou-se identificar imóveis em localizações da 

cidade onde não existem residências. Assim, imóveis que foram georreferenciados em 

parques, áreas institucionais, reservas, clubes esportivos, entre outros, foram descartados. 

Para isso, foram selecionadas as seguintes zonas previstas na Lei de Zoneamento, a nova 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS): Zona de Ocupação Especial 

(ZOE), Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), Zona Especial de Preservação 

(ZEP), além das áreas públicas e as integrantes do Sistema de Áreas Protegidas, Áreas 
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Verdes e Espaços Livres (SAPAVEL), sendo essas: Áreas Verdes Públicas (AVP), Áreas 

Livres (AL), Áreas Institucionais e Bens de Uso Especial (AI), Áreas públicas ou privadas 

ocupadas por clubes esportivos sociais e clubes de campo (AC-1 e AC-2), o que culminou 

na exclusão de 689 imóveis.  

Por último, foi verificado se o preço do aluguel era condizente com as características do 

imóvel. Foram observados alguns imóveis com valores de locação superiores a R$ 

50.000. Isso foi um indicativo que parte da amostra coletada poderia apresentar alguma 

falha, mesmo entendendo que existam casos cujo aluguel possa apresentar esse valor. 

Assim, estabeleceu-se um filtro baseado na metragem do apartamento: o preço de locação 

não poderia ser maior que o Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²) multiplicado 

pela área do imóvel. Idealmente existem outros mecanismos para a verificação do preço 

da locação, sendo possível identificar uma média do custo de locação para uma 

determinada região, assumindo, assim, que o valor não pode ser maior do que um 

determinado número de desvios-padrões. Por não possuir esse tipo de informação, a 

escolha baseada no CUB foi adotada, o que totalizou a remoção de 1.028 imóveis. 

5.2.4 As unidades de análise 

Das distintas alternativas para se apresentar como se configuram as plataformas 

imobiliárias no espaço do município de São Paulo, optou-se por uma que não 

representasse os imóveis de maneira individualizada. Isso é importante para distinguir 

esta pesquisa de uma simples análise mercadológica. Buscou-se, assim, garantir que as 

informações apresentadas não contribuíssem para um plano de negócio, e sim para a 

possível elaboração de políticas públicas.  A unidade de análise escolhida precisava 

agrupar imóveis em alguma divisão territorial. 

O município de São Paulo é dividido em 96 distritos, sendo esses administrados por 32 

subprefeituras (Figura 18). Essa divisão territorial é comumente utilizada em análises 

espaciais, mas sua grande extensão dificulta a compreensão de peculiaridades presentes 

no espaço. 
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Figura 18 – Regiões, subprefeituras e distritos – Município de São Paulo 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo 

Existem distritos nos quais o preço de locação varia muito, devido à grande desigualdade 

presente no município. Assim, buscaram-se outras divisões do espaço que pudessem 

auxiliar a compreensão do preço de locação residencial. 

 Inicialmente, utilizaram-se os setores censitários, sendo estes “a menor unidade 

territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com 

dimensão adequada à operação de pesquisas” (IBGE, 2011, p. 3). No caso do município 

de São Paulo, os setores estavam contidos nos limites administrativos de distritos e 

subprefeituras, mas essa opção dificultava a visualização completa em virtude da escala. 

Devido ao pequeno tamanho, muitos setores apareciam vazios, então foi necessário 

pensar numa unidade maior. As áreas de ponderação (uma agregação de setores 

censitários contíguos, também do IBGE) eram uma alternativa, mas, por causa de sua área 

muito grande, foram descartadas.  

A solução encontrada foi dividir a área do município em uma malha hexagonal. Assim, a 

área estudada é padronizada por setores do mesmo tamanho, no caso hexágonos de lado 

de 500 m e área de 650.000 m².  

5.2.5 A incorporação do Censo Demográfico 2010 – Areal Weighted 

Interpolation 
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Os hexágonos escolhidos para a unidade de análise não apresentam as mesmas dimensões 

das áreas de ponderação e dos setores censitários utilizados pelo IBGE. Buscando 

determinar qual o valor das variáveis escolhidas do Censo Demográfico nos hexágonos, 

foi realizada uma interpolação ponderada pelas áreas (Areal Weighted Interpolation) 

entre hexágonos e as demais áreas. 

Esse tipo de ponderação sobrepõe duas camadas (hexágonos e setor censitário, por 

exemplo), criando polígonos novos. Uma analogia para essa ponderaçãoé pensar que a 

camada dos hexágonos atua como uma forma de biscoito e, ao ser apertada contra a dos 

setores censitários, divide-os, mantendo sua forma original no interior. A Figura 19 

esquematiza a interpolação ponderada pelas áreas. Tem-se como objetivo descobrir a 

população existente nos triângulos w, x, y, z; assume-se, assim, que a população se 

distribui de maneira uniforme pelos quadrados a, b, c, d. Sobrepondo os triângulos aos 

quadrados, novos polígonos são formados (1 até 8).  

Figura 19 – Esquematização da interpolação ponderada pelas áreas 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A população existente em cada um desses novos triângulos corresponde a uma fração da 

população dos quadrados originais, sendo esse valor dependente da área, que pode ser 

expressa na seguinte equação: 

𝜔𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 × á𝑟𝑒𝑎𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 × á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 

Em seguida, as populações são agrupadas pelos id_destino e o valor w_população é 

somado, resultando na população estimada para cada polígono desejado.  

Esse procedimento foi utilizado para todas as variáveis escolhidas do Censo Demográfico 

que eram expressas em unidades (contagens) (Tabela 4). Variáveis que expressavam a 

média foram ponderadas de acordo com a população ou o número de domicílios. No total 

foram utilizadas, em um primeiro momento, 19 variáveis: 
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Tabela 4 – Variáveis do Censo Demográfico 2010 utilizadas na análise 

Código da variável Descrição da variável 

HD_SC Número de domicílios (Setor Censitário) 

HP_SC População (Setor Censitário) 

AB61v5 

Valor do rendimento nominal médio mensal das 

pessoas responsáveis por domicílios particulares 

permanentes (com e sem rendimento) 

AR619v3 

Total do rendimento nominal mensal dos 

domicílios particulares permanentes (Setor 

Censitário) 

ADMedBn 

Média do número de banheiros por domicílios 

particulares permanentes (Área de Ponderação) 

ADSdBan 

Desvio-padrão do número de banheiros por 

domicílios particulares permanentes (Área de 

Ponderação) 

SCMBan 

Média do número de sanitários por domicílios 

particulares permanentes (Setor Censitário) 

SCsdBan 

Desvio-padrão do número de sanitários por 

domicílios particulares permanentes (Setor 

Censitário) 

PDA Proporção de Domicílios Alugados 

PPPI Proporção de moradores pretos, pardos e indígenas 

PMA Proporção de moradores por domicílios alugados 

PArv Proporção de domicílios arborizados 

APMdDrm 

Média do número de dormitórios por domicílios 

particulares permanentes (Área de Ponderação) 

APDpDrm 

Desvio-padrão do número de dormitórios por 

domicílios particulares permanentes (Área de 

Ponderação) 

PDAR 

Proporção de Domicílios com Alvenaria Revestida 

(DPP381AR/DPP381Tt) 

PDm30 

Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 

30 min para o trabalho (PO373m3/PO373tT) 

PDh1 

Proporção de pessoas que se deslocam entre 30 e 60 

min para o trabalho (PO373H1/PO373tT) 

PDMH1m 

Proporção de pessoas que se deslocam em mais de 

1h para o trabalho (PO373H1m/PO373tT) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.6 As diferenças visuais entre área de ponderação, setor censitário e 

hexágonos  

Representar o município por meio do grid hexagonal possibilita uma leitura diferenciada 

da tradicional divisão administrativa. Se, por um lado, a utilização do setor censitário 

como unidade de análise é precisa, ela dificulta a visualização de um determinado índice 

e padrão, dadas as nuances existentes entre setores. Por outro lado, a homogeneização 

criada pelo agrupamento dos dados, como áreas de ponderação ou distritos, dificulta a 

leitura do mapa, criando regiões muito homogêneas.  

No caso de Proporção de Domicílios Alugados, isso fica evidente. Ao se analisar tendo 

como base os distritos, tem-se a impressão de que toda a área de Parelheiros apresenta 

uma proporção muito grande, mas, ao se comparar com hexágonos, observa-se que essa 

proporção é concentrada em uma determinada região, que contorna o Parque Municipal 

do Itaim. 
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Figura 20 – Proporção de Domicílios Alugados: Subprefeituras, Distritos, Setores Censitários e Hexágonos (500 m) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2
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Se os setores censitários tendem a dividir uma determinada região em regiões menores, 

irregulares, tendo como base o número de domicílios, a malha de hexágonos possibilita 

uma padronização em relação ao tamanho da área e à quantidade de vizinhos existentes 

de cada polígono. Diferentemente de uma malha triangular ou quadriculada, a malha de 

hexágonos mantém a distância entre os centroides de todos os polígonos vizinhos (6), o 

que apresenta facilidade para o cálculo de deslocamento no espaço (Figura 21) 

(BRODSKY, 2018; GILLEY, 2017). 

Figura 21 – Esquematização da interpolação ponderada pelas áreas 

 

Triângulos Quadrados Hexágonos 

Classe I: Arestas Classe I: Arestas Classe I: Arestas 

Classe II: Pontos 

+ Centros alinhados 

Classe II: Pontos  

Classe III: Pontos 

+ Centros Adjacentes 

  

Fonte: https://eng.uber.com/h3/ 

Um grid padronizado possibilita sua subdivisão de maneira que seja possível agregar 

informações em diferentes escalas, respeitando um determinado padrão. Sob essa lógica, 

a subdivisão do quadrado e do triângulo isósceles apresenta vantagens em relação à malha 

hexagonal, uma vez que é possível inserir um determinado número de polígonos em um 

polígono maior alinhando-se os lados, sem qualquer rotação. No caso do hexágono, essa 

divisão não é perfeita, mas pode ser feita a partir da inserção de sete hexágonos, 

rotacionados em um ângulo de 19,1º que ocupa a quase totalidade do hexágono inicial 

(Figura 22)(BRODSKY, 2018; UBER Engineering, 2018). 
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Figura 22 – Subdivisão da malha quadriculada e da malha hexagonal 

 

Fonte: https://eng.uber.com/h3/ 

6 PLATAFORMA DE MERCADO IMOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIAS                                   

TRADICIONAIS             

Esse capítulo busca sublinhar as principais diferenças entre os imóveis ofertados via 

Plataforma A e Imobiliária B além de suas diferentes áreas de atuação. Por meio da 

elaboração de diversos mapas apresentam-se as diferenças entre áreas de atuação 

destacando locais de concorrência e exclusividade de cada empresa, além das principais 

características (área, quartos, banheiros) ofertados por cada região, para enfim, no último 

item do capítulo, apresentar se há diferença no preço das unidades ofertadas e possíveis 

motivos para tais.   

6.1 Diferenças no produto ofertado  

Ao se analisar o produto ofertado pela Plataforma A, observa-se que este é muito similar 

à maior parte do produto disponibilizado pela Imobiliária B, feitas algumas ressalvas, já 

apontadas anteriormente (seguro de incêndio, garantia do recebimento dos aluguéis etc.). 

Por mais que exista uma diferença significativa na relação com o proprietário, 

principalmente relacionada às novas dinâmicas bilaterais (ADNER, 2017), ambas 

ofertam moradia, mobiliada ou não, e não possuem outra oferta de serviços [internet, TV, 

acesso a plataformas de entretenimento (músicas, filmes etc.), entre outros].  

6.2 A área de atuação 

O município de São Paulo apresenta uma extensão territorial significativa, de cerca de 

1500 km² com uma população estimada que ultrapassa 12 milhões de habitantes. Os 

próximos parágrafos buscam identificar de que maneira a oferta de locação online é feita 

no município, discutindo características que influenciam nessa oferta, como Proporção 
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de domicílios alugados, renda, favelas e quais locais ofertam moradia, sem que o valor da 

mesma ultrapasse o limite do enquadramento no déficit habitacional.  

6.2.1 As diferentes regiões na cidade  

Com base nos dados presentes no Censo Demográfico 2010 transpostos aos hexágonos, 

observa-se que apenas 142 dos 2.422 existentes não contêm domicílios. O mesmo 

levantamento apontou a existência de oferta de moradia via locação residencial em 2.234 

hexágonos (aproximadamente 90% do município) (Figura 23).  

Ao se sobreporem os dados do Censo com as informações dos imóveis coletados, é 

possível afirmar que a oferta de locação residencial por meio de plataforma ou imobiliária 

tradicional existe em menos da metade dos hexágonos (cerca de 47%) e se concentra 

majoritariamente em hexágonos cujo percentual de domicílios alugados é maior do que 

20%. A maior parte está contida nos arredores do centro expandido. 

 

Figura 23 – Porcentagem de Domicílios Alugados (PDA) (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (esq) e Quantidade de imóveis ofertados online (agregados em 

malha hexagonal de 500m de lado)no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 
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Observa-se na Figura 23 uma baixa oferta, nas regiões de divisa das Zonas Norte, Sul e 

Leste, sendo as duas primeiras em menor quantidade. Parte disso pode ser explicada pelo 

número de domicílios presentes em cada local, associado a características físicas do 

município, como as represas Billings e Guarapiranga e o Parque Serra do Mar, ao sul, e, 

ao norte, o Parque Estadual da Cantareira, mas chama atenção a existência de locais em 

que a Proporção de Domicílios Alugados ultrapassa 20% e, em alguns casos, é maior do 

que 60% e a oferta via plataforma ou imobiliária feita digitalmente praticamente não 

existe. 

Na Zona Oeste, a região da divisa entre o município de São Paulo com Taboão da Serra, 

nos bairros Jardim Uirapuru e João XXIII, é um exemplo disso. Um pouco mais ao sul, 

bairros como Capão Redondo e Jardim São Luís, que apresentam uma Proporção de 

Domicílios Alugados (PDA) maior do que 30%, também possuem pouca oferta digital e, 

mais ao sul, no Jardim Copacabana, Jardim Ângela e Jardim Aracati, a oferta não existe. 

Na Zona Sul, a maior parte dos bairros entre Interlagos e Grajaú possui uma PDA maior 

do que 20%, mas a oferta nessa região não ultrapassa 10 unidades. Mais ao sul, entre o 

Jardim Almeida, Parelheiros e Jardim São Norberto, onde o eixo sul do Rodoanel 

metropolitano cruza a cidade de São Paulo, foi encontrada apenas uma unidade disponível 

para locação. O primeiro local apresenta cerca de 20% de PDA e o último ultrapassa 50%.  

A Zona Norte repete esse fenômeno, mas em menor quantidade. A oferta de locação se 

distribui pela região e vai diminuindo conforme se aproxima do Parque da Cantareira. 

Regiões como Jardim Jaraguá e Vila Perus, próximas à divisa do município com Cajamar 

e Caieiras, apresentam uma PDA que varia entre 20 e 30%, mas, juntas, as regiões ofertam 

pouco mais de duas dezenas de imóveis para a locação online.  

Diferentemente das zonas apresentadas anteriormente, na região leste da cidade esse 

cenário não se repete. A oferta online de locação se estende e acompanha a Rodovia 

Ayrton Senna, estando presente nos bairros de Ermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim 

Paulista até as proximidades do município de Itaquaquecetuba.  

Um pouco mais ao Sul, a oferta é pequena, não ultrapassando uma centena de unidades 

em locais como Cidade Tiradentes, José Bonifácio, Iguatemi e São Rafael, mas, 

diferentemente dos bairros apresentados anteriormente, esses apresentam uma PDA 

menor do que 20%.  
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A partir dessa primeira análise, é possível observar que a oferta de locação online não 

está atrelada exclusivamente à Proporção de Domicílios Alugados. O histórico de 

espraiamento da cidade pautado no “trinômio casa própria/loteamento 

periférico/autoconstrução” (BONDUKI, 2017) ainda reflete de maneira significativa na 

renda da periferia paulista e ao que parece implica diretamente na não oferta de domicílios 

seja pela Plataforma A ou pela Imobiliária B.  

A oferta e a renda  

Sobrepondo as unidades mapeadas e o valor do rendimento nominal médio mensal das 

pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com e sem rendimento), 

observa-se que a oferta online de locação está presente majoritariamente em domicílios 

cuja renda supera os R$ 1.552,00. Tendo como base o Salário-Mínimo de São Paulo de 

R$ 560,00, no ano de realização do Censo (2010), é possível afirmar que a oferta está 

concentrada em regiões de valores superiores a três salários-mínimos, o que está alinhado 

com as análises nacionais recentes da FJP a respeito dos domicílios alugados e do déficit 

habitacional. Constatou-se que, em 2019, aproximadamente 70% do total de domicílios 

alugados no Brasil se concentrava entre os 6º e 10º decil de renda (FJP, 2021, p. 44). 

Assim, o estudo discute a possibilidade de uma segmentação entre o mercado de aluguéis 

formais e informais, uma vez que o ônus excessivo com o aluguel urbano concentra-se 

quase que 85% em famílias cuja faixa de renda domiciliar não supera dois salários-

mínimos (ibidem). Tendo como base a Figura 24, é possível visualizar que essa 

segmentação acontece na atuação tanto da Plataforma A quanto da Imobiliária B, mas, 

conforme veremos a seguir, não é sempre que isso acontece.  

Figura 24 – Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por 

domicílios particulares permanentes (com e sem rendimento) (agregados em malha hexagonal de 500m de 
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lado)no muunicípio de São Paulo (esq) e Quantidade de imóveis ofertados online (agregados em malha 

hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (dir) 

  

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 

Ônus excessivo – Onde morar para não se enquadrar 

Do mesmo modo que a renda influencia a oferta habitacional, ela é determinante na 

formação do déficit habitacional, principalmente no ônus excessivo com o aluguel 

urbano. Este é o quarto componente a ser incluído no cálculo do déficit habitacional, de 

acordo com a metodologia da FJP, no cálculo adotado a partir de 2015. Ou seja, “a partir 

do total de domicílios da PnadC (particulares permanentes), inicialmente são 

identificados os domicílios, rústicos, posteriormente os cômodos e, finalmente, aqueles 

que apresentam ônus excessivo com aluguel urbano” (FJP, 2021, p. 51). “Ele [ônus 

excessivo] corresponde ao número de famílias urbanas com renda familiar de até três 

salários-mínimos que moram em casa ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e 

que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel” (FJP, 2018, p. 23). 

Tendo como base o SM atual de São Paulo de R$ 1.163,55, buscou-se verificar a oferta 

digital de residências cujo valor da locação fosse inferior a R$ 1.047, 20, o que 

corresponde a 30% da renda de uma família que recebe R$ 3.490,65 (três SM).  
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Na metodologia apresentada pela FJP (2021), não foi encontrado se o valor do aluguel 

considera o somatório de outros elementos importantes como o IPTU e o condomínio 

(quando existente) ou somente o valor da locação. Por esse motivo, no primeiro momento 

será apresentado como se configura a oferta de locação que não ultrapassa o teto de 30% 

de três SM, considerando-se apenas o valor de locação, e, em seguida, considerando-se 

os custos adicionais com IPTU e condomínio.  

Considerando-se apenas o valor da locação, a oferta online disponível tanto na plataforma 

quanto nas imobiliárias tradicionais corresponde a cerca de 5% do número total de 

imóveis disponíveis, valor que decai para cerca de 2,5% ao se considerarem todos os 

custos. No primeiro caso, essas unidades são divididas majoritariamente em unidades de 

um ou dois dormitórios (64% e 34%, respectivamente), mas existe a oferta de unidades 

maiores que isso. 

É possível perceber que as UHs com maior número de dormitórios estão concentradas, 

sobretudo, na periferia do município, com um acúmulo maior na Zona Leste, próximo ao 

Parque Ecológico do Tietê, e um pouco mais ao Sul, junto ao metrô Corinthians-Itaquera, 

Guaianases e a Cohab José Bonifácio. Na Zona Norte, a concentração se dá a sul do 

desativado Aterro Bandeirantes e, na Zona Oeste, no entorno de Paraisópolis. No centro 

expandido da cidade, quando existe a oferta de locação nesses valores, observa-se que 

essa oferta concentra imóveis menores que dois dormitórios, principalmente na região do 

centro antigo. 
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Figura 25 – Média do número de quartos dos domicílios cujo valor de locação não supera 30% 

de 3 Salários-Minimos, considerando-se apenas o valor do aluguel(agregados em malha hexagonal de 

500m de lado), no município de São Paulo (esq) e Quantidade de imóveis ofertados online que não se 

enquadrariam no teto do déficit habitacional, considerando-se apenas valor de locação (agregados em 

malha hexagonal de 500m de lado), no município de São Paulo (dir) 

  

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 

Ao se considerar IPTU e condomínio (quando existente), fica evidente a redução da oferta 

de moradia na região central e um espraiamento maior dos imóveis maiores. A 

porcentagem de unidades com apenas um dormitório cresce e ultrapassa 83% e, com dois 

dormitórios, reduz para cerca de 15%. Permanece na região central a oferta de moradia 

com um dormitório na região da Sé e da República e em seu entorno, como Campos 

Elísios, Glicério, Brás e Canindé. Já a média de apartamentos com maior número de 

dormitórios vai crescendo conforme se desloca para a Zona Leste, próxima à divisa do 

município, em Cidade Tiradentes, Guaianases e Jardim Romano. 
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Figura 26 – Média do número de quartos dos domicílios cujo valor de locação não supera 30% 

de 3 Salários-Minimos, considerando-s aluguel, IPTU e condomínio (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado), no município de São Paulo (esq) e Quantidade de imóveis ofertados online que não se 

enquadrariam no teto do déficit habitacional, considerando-s aluguel, IPTU e condomínio (agregados em 

malha hexagonal de 500m de lado), no município de São Paulo (dir) 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 

O início do capítulo buscou evidenciar como a oferta online de moradia para locação está 

concentrada em uma área específica do município. A partir de uma análise mais focada 

no preço da oferta, percebe-se que existe uma pequena oferta de imóveis capaz de oferecer 

moradia de maneira a não contribuir com o aumento do déficit habitacional. 

Considerando-se todos os custos vinculados ao imóvel, a oferta se concentra 

majoritariamente na periferia da cidade e são poucos os casos em que existe mais de um 

dormitório.  

Para efeito de comparação, o atual Programa de Locação Social da Prefeitura de São 

Paulo possui 903 unidades habitacionais (desconsiderando-se o edifício Asdrúbal do 

Nascimento II, exclusivo para a população em situação de rua), que são divididas na 

proporção de 71,5% para quitinetes e unidades de um dormitório e 28,5% para dois 

dormitórios (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Tipologia dos apartamentos ofertados pelo Programa de Locação Social, divididos por 

empreendimentos, no município de São Paulo 

Empreendimento Quitinetes 

1 

Dorm. 

2 

Dorms. 

UHs 

Totais 

(%) >= 1 

Dorm.  

(%) = 2 

Dorm.  

Parque do Gato 81 243 162 486 66,67 33,33 

Olarias 21 24 92 137 32,85 67,15 

Vila dos Idosos 88 57  145 100,00 0,00 

Asdrúbal do 

Nascimento 7 29 4 40 90,00 10,00 

Senador Feijó 15 30  45 100,00 0,00 

Palacete dos Artistas 20 30  50 100,00 0,00 

Total 232 413 258 903 71,43 28,57 

Fonte: Elaboração própria 

Por último, importante ressaltar que os imóveis mapeados são delimitados baseando-se 

na maior renda familiar, no caso três salários-mínimos. Em nível nacional, apenas 16% 

do ônus excessivo com aluguel está concentrado entre famílias que ganham entre 2 e 3 

SM. A concentração se dá em famílias com menor renda, sendo 39% até 1 SM e 45% 

entre 1 e 2 SM (FJP, 2021), o que limita a possibilidade dessas famílias em uma política 

habitacional que utilize dessas unidades, considerando-se apenas a tipologia e o preço 

ofertado. Além disso, não foi encontrado o perfil das famílias que se enquadram no déficit 

habitacional, informação importante para auxiliar uma política pensando as tipologias a 

serem ofertadas.  

Favela Online 

As mudanças no perfil dos locatários e locadores nas favelas do município de São Paulo 

vêm sendo estudadas de diferentes maneiras nos últimos anos, seja a partir dos novos 

atores envolvidos, do impacto do auxílio aluguel, das habitações coletivas etc. 

(BARBON; SANTOS, MEYER, 2020; FONTANA, 2020; FELIX, 2020). Assim, 

buscou-se verificar de que maneira a oferta online de moradia para locação se apresenta 

nesses locais. 

Tendo como base os polígonos definidos pela SEHAB e pela HabitaSAMPA em 2016, 

foi realizada uma operação de join espacial, o que resultou em cerca de uma centena de 

unidades ofertadas nesse tipo de território, o que representa cerca de 0,1% da oferta total.  

Essa distribuição não acontece de maneira uniforme entre plataformas e imobiliárias 

tradicionais. Quando analisado o conjunto total de dados coletados, a proporção entre 

imóveis ofertados pela Imobiliária B e a Plataforma A é de 67400:16418; porém, ao se 

analisar exclusivamente a oferta em favelas, esse número aumenta um pouco, de 82:15.  
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Analisando-se exclusivamente as ofertas de locação em favelas feitas pela Plataforma A, 

observa-se que elas se encontram distribuídas em 11 favelas afastadas da área central, 

estando presentes na Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, com diferentes tamanhos e 

características. Algumas favelas possuem um pequeno número de domicílios e se 

encontram próximas ao rio, como a Favela do Vietnã, e outras são verdadeiras cidades, 

como Paraisópolis.  

Quatro unidades ofertadas estavam localizadas em favelas que já não existem mais, como 

a antiga Favela Chaparral. É importante fazer uma ressalva: a base cartográfica digital 

(shapefile) favelas tem como base o levantamento realizado pelo GeoSampa, mas, ao se 

observarem as fotos do Google Street View e o histórico de fotos de satélite do Google 

Earth, não foram encontrados indícios da existência da favela na região mapeada, o que 

pode significar um erro na coleta. Onde se encontrava a Favela Chaparral hoje estão 

construídos dois empreendimentos do Programa Casa Verde Amarela: Dez Penha e Dez 

Tiquatira, ambos da incorporadora Cury, pertencentes à nova Faixa 210, entregues em 

2019. 

Antes de se iniciar a análise da oferta em favelas feita pelas imobiliárias tradicionais, é 

importante fazer uma observação: das 82 unidades, apenas 30 não haviam sido 

georreferenciadas com a API do Google. A respeito de onde se encontram as favelas que 

possuem imóveis para locação, observa-se que elas repetem as características 

apresentadas anteriormente pela Plataforma A, afastadas do centro e presentes nas demais 

zonas da cidade (considerando-se as 82 unidades). A maior concentração dessas unidades 

ocorre na Zona Oeste, próximo ao bairro Paulo VI e ao Jardim João XXIII. E, ao se 

analisarem essas unidades (no caso as georreferenciadas), é possível observar a 

concentração na COHAB Educandário, projeto inaugurado em 1972 (ALMEIDA, 2008).  

Outro ponto que chama atenção é a existência de imóveis para locação nos mesmos dois 

empreendimentos do Programa Casa Verde Amarela.  Não é possível saber se são os 

mesmos imóveis, uma vez que é possível ofertar na Plataforma A e na Imobiliária B 

simultaneamente.  

  

 
10 O Programa Casa Verde e Amarela é um programa do Governo Federal que substituiu o PMCMV. As 

faixas de renda do antigo programa foram atualizadas, resultando nas seguinte: Faixa 1,5 (Famílias com 

renda bruta de até R$ 2.000,00) Faixa 2 (Famílias com renda bruta de até R$ 4.000,00) e Faixa 3 

(Famílias com renda bruta de até R$ 7.000,00). 
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6.2.2 Tamanho e escala 

A Imobiliária B, como apresentado no Capítulo 5, é caracterizada por ser um portal de 

anúncios e, consequentemente, divulgar anúncios de inúmeras imobiliárias que atuam na 

cidade de São Paulo.  

No total, são cerca de 3 mil anunciantes, que possuem tamanhos e áreas de atuação 

distintos. Chama atenção que a Plataforma A é a empresa que mais anuncia na Imobiliária 

B, com cerca de 5 mil imóveis ofertados. Esse número é cinco vezes maior do que a 

segunda empresa com mais anúncios, que totaliza mil unidades e espacialmente é dividido 

em uma área muito maior do município (Figura 27).  
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Figura 27 – Comparação entre a área de  atuação da Plataforma A e a maior imobiliária da Imobiliária B 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado). 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 
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Não foram encontradas pesquisas a respeito do perfil dos locadores que atuam na capital 

paulista, problema já levantado por Pasternak e Bógus (2014), que mapearam a realização 

de uma pesquisa realizada pela FIA-SECOVI em 1995. As autoras, por meio da pesquisa, 

apontam que, na época, “o locador típico não é o grande proprietário, com muitos imóveis 

de aluguel. A maior parte tem poucas unidades: 72% possuem até 2 apartamentos de 

aluguel e 82% até 2 casas” (ibidem, p. 247). 

É difícil comparar os dados coletados com as informações obtidas 25 anos atrás, seja pela 

metodologia de coleta ou até mesmo pelo cuidado que essa pesquisa teve em não 

identificar pessoas físicas. Considerando-se apenas os anunciantes que ofertam dois 

imóveis ou menos, observa-se que esse número corresponde a uma grande proporção dos 

anunciantes, em torno de 33%, mas não corresponde significativamente ao total de 

imóveis anunciados. Desconsiderando a Plataforma A, menos de 3% da oferta online da 

Imobiliária B é feita por anunciantes que possuem menos de dois imóveis. Espanta um 

número tão distante do apresentado pela pesquisa, mas é muito provável que existam 

proprietários com dois imóveis que coloquem seus imóveis nos 67% dos anunciantes 

restantes.  

Buscando identificar grupos de imobiliárias que anunciam na Imobiliária B, foi 

necessário separá-las dos pequenos proprietários que também utilizam o portal de 

anúncio. Inicialmente divididos em 10 grupos de anunciantes, observou-se que três deles 

possuíam uma média de menos de 15 unidades ofertadas. Esse número foi adotado como 

a linha de corte entre pequenos proprietários e imobiliárias, o que resultou em 877 

imobiliárias atuantes na área de estudo. 

6.2.3 Concorrência e exclusividade  

Ao comparar as áreas de atuação entre a Plataforma A e a Imobiliária B, observa-se que 

a atuação da primeira é concentrada, justamente, nos locais onde o Censo apresenta maior 

valor do rendimento nominal médio mensal dos responsáveis por domicílios particulares 

permanentes (com rendimento), enquanto as imobiliárias se distribuem mais pelo 

município.  

Na área de concorrência (Figura 28), é possível observar alguns locais onde prevalece o 

atendimento de apenas uma forma, seja a plataforma ou as imobiliárias. Na maioria dos 

casos, não parece haver algum motivo específico para isso, podendo ser justificado pela 

metodologia de coleta, oferta existente nesse recorte temporal, recorte espacial do 
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município ou até pelo formato da unidade hexagonal. Foram considerados hexágonos que 

a maior parte de sua área era composta por parques, rios, lagos e grandes avenidas, desde 

que alguma porcentagem da área fosse constituída por imóveis mapeados pelo Censo 

Demográfico. 

  



91 
 

 

Figura 28 – Comparação entre hexágonos onde há de atuação da Plataforma A e Imobiliária B 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 
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Por outro lado, existem áreas nas quais a exclusividade de plataformas parece não ser 

resultado das justificativas anteriores, uma vez que o local apresenta um elevado número 

de unidades e se encontra em regiões específicas. Explicar a exclusividade de uma das 

formas de oferta é um interessante campo de investigação futura.  

Locais de atenção 

Um dos exemplos de área de oferta exclusiva é parte da Vila Andrade. Entre 1993 e 2018, 

a Vila Andradefoi o distrito que mais cresceu no município, concentrando parte 

expressiva da produção habitacional de incorporadoras como a Camargo Corrêa 

Desenvolvimento Imobiliário, que, desde a virada do segundo milênio, acompanha a 

ampliação da atuação das maiores empreiteiras nacionais no setor imobiliário 

(MILANEZ, 2018; MAGALHÃES, 2019; RUFINO; WEHBA; MAGALHÃES, 2021). 

São dois locais que se destacam na região: o primeiro faz parte do Projeto de Intervenção 

Urbana Arco Jurubatuba (PIU-AJ) e o segundo compõe o eixo Norte-Sul da Av. Hebe 

Camargo. 

Como um todo, o PIU-AJ é uma intensa arena de disputa política envolvendo atores muito 

diversos e díspares, como incorporadoras, políticos locais e comunidades de baixa 

renda11. Para melhorar a compreensão sobre essa área, utilizou-se o mapeamento do 

Observatório das Remoções12, que tem por objetivo: 

 (a) identificar e compreender, em diferentes escalas, os impactos proporcionados pelas 

remoções e ameaças; e (b) sistematizar e compartilhar informações para fortalecer a 

resistência dos atingidos contra políticas e projetos urbanos que implicam em processos 

de despossessão e violação de direitos. (OBSERVATÓRIO DAS REMOÇÕES, s.d.). 

O trabalho do observatório, auxilia a compreensão das diversas disputas presentes no 

território da Zona Sul de São Paulo, marcado pela produção imobiliária e por um intenso 

processo de remoções, conforme demonstra a Figura 29. 

 
11 Segundo levantamento da Rede Nossa São Paulo, a proporção (%) de domicílios em favelas em relação 

ao total de domicílios no distrito da Vila Andrade é de 34,7%, o que representa a terceira maior 

porcentagem no município (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2020). 
12 O Observatório das Remoções é um projeto coletivo, coordenado pelo LABCIDADE, da FAU-USP, 

composto por laboratórios de diferentes universidades públicas, como LABJUTA-UFABC e o 

Observatório de Conflitos Fundiários – UNIFESP.  
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Figura 29 – Mapa de ameaças, remoções e lançamentos imobiliários na Zona Sul de São Paulo 

 

Fonte: Dados da Defensoria Pública e Centro Gaspar Garcia integrados aos do Observatório das 

Remoções. Elaboração: Ulisses Castro, 2020. 

A região ao norte do PIU, na Área de Intervenção Urbana Vila Andrade (AIU), foi 

classificada como “Área de Qualificação Q1, teve seu coeficiente de aproveitamento 

homogeneizado para máximo 2,5 sem restrição de limite de gabarito” (PMSP, 2018), 
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além de ser possível se utilizar do potencial construtivo transferido de lotes com áreas 

remanescentes de Mata Atlântica. O projeto previa tanto o melhoramento viário local 

quanto a instalação de corredores verdes, como parques lineares, e foi criticado por 

especialistas pelo pouco diálogo e pela pouca participação social ao longo da elaboração 

da política, somados a uma flexibilização do perímetro das Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), possibilitando a provisão habitacional por todo o perímetro do PIU 

(BARBOSA; UNGARETTI; MAGAMI, 2018; BARBOSA et al., 2021). Em 2020, a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) solicitou a nulidade do projeto e 

houve o aceite da Justiça, uma vez que:  

O que se observa é que a forma apressada que as corrés enviaram o Projeto de Lei à 

Câmara Municipal que ora se questiona violou a gestão democrática da cidade, em 

especial em desfavor dos mais pobres que residem em comunidades em área de Zeis, pois 

além de não ter tido diálogo com os Conselhos Gestores das Zeis, contou com apenas 3 

audiências públicas no âmbito do Executivo, sendo que a Defensoria Pública que se 

empenhou em comunicar algumas das comunidades afetadas, mas, infelizmente, muitas 

outras que serão afetadas sequer estão sabendo do Projeto de Lei em andamento. (DPE-

SP, 2020).  

Por mais que não seja possível observar justificativa para a presença exclusiva da 

Plataforma A nesse local (Figura 30), além do momento de coleta de informações, o 

acompanhamento dos desdobramentos desses processos se mostra importante para 

compreender se a maneira de atuação da plataforma influencia ou não os múltiplos atores 

presentes no local e as disputas. 
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Figura 30 – Área de atuação Plataforma A e da Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500m de 

lado) e quantidade de imóveis ofertados online– PIU Arco Jurubatuba  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2  

Um pouco mais a leste, encontra-se o segundo local no qual se observa a presença 

exclusiva das plataformas de aluguel. Este se inicia próximo ao rio Pinheiros e à ponte 

Edson Godoy Bueno e caminha para o norte por mais de três quilômetros, pela Av. Hebe 

Camargo (Figura 31), contornando a favela de Paraisópolis. O local possui diversos 

empreendimentos de alto padrão, como o Condomínio Villaggio Panamby, além de 

equipamentos de lazer importantes para a região, como o Parque Burle Marx, e outros 

equipamentos como o Cemitério do Morumbi e a Unidade III do Colégio Porto Seguro. 

Existem três principais tipos de imóveis ofertados nesse trecho: o primeiro, mais próximo 

do rio Pinheiros, concentra a oferta de imóveis de grandes áreas construídas, a maior parte 

superior a 150 m², com cerca de uma dezena entre 300 e 400 m². Conforme se desloca 

rumo à Favela de Paraisópolis, o tamanho das unidades vai reduzindo para unidades 

menores, com 80, 60 e 40 m². Ao todo, na região, são poucos os pontos em que é possível 

observar uma concentração na tipologia ou localização específica, além dos imóveis 
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apresentados anteriormente, com expressivas áreas construídas. Existem apenas dois 

residenciais com uma concentração elevada de unidades: um loft de apartamentos com 

cerca de 100 m² e um condomínio com unidades menores (entre 30 e 60 m²). 

 

  Figura 31 – Área de atuação da Plataforma A e da Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) – Av. Hebe Camargo  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 

O ponto que merece mais atenção a respeito da concentração exclusiva da Plataforma A 

e sua área de atuação é a Vila Leopoldina, nas proximidades da Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP). Desde a virada do segundo 

milênio, vêm sendo empreendidos esforços para a transformação da região por meio de 

Operações Urbanas Consorciadas (Figura 32) (BERNADINI, 2005; CREDENDIO; 

RODRIGUES, 2008; ABRASCAL; KATO; CYMROT, 2013) e, recentemente, pelo PIU 

Vila Leopoldina-Villa-Lobos (Figura 33). 
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Figura 32 – Perímetro da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré 

 

Fonte: Fioravanti, 2013, sp. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-10-

Perimetro-da-Operacao-Urbana-Vila-Leopoldina-Jaguare-Vista-de-conjunto-da_fig1_326531885 
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Figura 33 – Mapa específico do PIU Vila Leopoldina-Villa-Lobos 

 

Fonte: Gestão Urbana, 2019.  
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A região possui uma vasta rede de transporte rodoviário, sendo contornada pelas 

Marginais Pinheiros e Tietê, somada à oferta de transporte público de grande capacidade, 

como a Linha Nove Esmeralda da CPTM, além da proximidade com a Universidade de 

São Paulo e do Parque e Shopping Villa-Lobos. Por abrigar o maior centro de distribuição 

do país, o CEAGESP, os lotes que circundam esse grande equipamento eram, 

historicamente e em sua maior parte, galpões que auxiliavam a logística local. Esses 

espaços são importantes para o desenvolvimento imobiliário da região, que se beneficia 

de um projeto que vem sendo discutido nos âmbitos municipal, estadual e federal, a 

privatização do entreposto, sua modernização, transformação e mudança de local.  

Nessa região, são três hexágonos que apresentam atuação exclusiva da Plataforma A, 

entre o Viaduto Miguel Mofarrej e sua continuação, na Av. Dr. Gastão Vidigal, até o rio 

Pinheiros (Figura 34). Cerca de dois terços da oferta para a locação está concentrada em 

dois empreendimentos: Vila Benx Leopoldina e Vila Benx Vila Leopoldina II, sendo o 

primeiro financiado pelo SFH e o segundo pela CEF. Ambos são condomínios do 

PMCMV, construídos entre 2016 e 2017 e entregues em 2019.  

Figura 34 – Mapa específico do PIU Vila Leopoldina-Villa-Lobos 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R.4.0.2 

Uma conjectura sobre a oferta de imóveis para locação nestes condomínios pode ser a 

oferta de imóveis para locação ainda financiados. Remarca-se que a prática de locação 

em imóveis pertencentes ao PMCMV é ilegal quando estes se encontram em 

financiamento. Por se tratar de um programa habitacional financiado e/ou subsidiado com 

recursos públicos, destinado ao acesso à moradia, a utilização do imóvel para a obtenção 

de recursos financeiros é uma desvirtuação do programa. A Lei nº 11.977, de 7 de julho 

de 2009, explicita essa proibição e esta se repete nos contratos firmados com a CEF. A 
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locação só é possível após o término do financiamento ou em outros casos excepcionais, 

como mudança de local de trabalho.  

Outra hipótese para a concentração de oferta poderia ser explicada se estes imóveis 

tivessem sido retomados pela CEF em decorrência da inadimplência de algum 

beneficiário da política. Imóveis do MCMV são financiados e se utilizam da alienação 

fiduciária (Lei 9.514) como uma segurança jurídica, garantindo que a transferência da 

posse legal do imóvel ocorra somente após a quitação da dívida do financiamento. Sendo 

a maior financiadora do Brasil, o banco possui uma vasta carteira de imóveis retomados13 

e, com determinada frequência, realiza leilões ofertando tais imóveis com preços abaixo 

do valor de mercado.  

No entanto, a partir de buscas no site SIMOVs e nos editais de leilões da CEF a partir de 

2019, não foram encontradas evidências de que os imóveis ofertados pela Plataforma A 

sejam oriundos de leilões, uma vez que não foram encontrados apartamentos com as 

mesmas características dos leiloados. É possível levantar a possibilidade que os imóveis 

tenham sido adquiridos com financiamento publico e disponibilizados para locação, 

mesmo ilegalmente.  

6.3 Concorrência e exclusividade  

Esta sessão busca realizar os testes das hipótese apresentados no Capítulo 5 (Tabela 3), 

todos feitos a partir do software R 4.0.2. Foram elaborados testes de diferença entre 

médias, sendo a unidade analisada o grid hexagonal apresentado no Capítulo 5. O nível 

de significância adotado para todos os testes foi de 0,05 (α = 0,05). 

Os testes comprovam que as diferenças entre as plataformas e imobiliárias tradicionais 

não são uniformes ao longo do município o que possivelmente pode estar relacionado às 

dinâmicas locais da produção imobiliária. Assim, essa etapa se estrutura na apresentação 

dos resultados obtidos para os testes de tipologia (área, dormitórios, banheiros) e de valor 

de locação, seguida de possíveis explicações para o resultado obtido.  

Como a presença da Plataforma A e da Imobiliária B não é uniforme ao longo do 

município foi necessário delimitar uma área passível de comparação entre essas. Assim, 

dos 2.564 hexágonos, foram selecionados 852, onde existem concorrência entre as duas 

empresas(Figura 35):  

 
13 Entre 2013 e 2018, estimava-se que a CEF possuía cerca de 46 mil imóveis (ALVES, 2018). 
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Figura 35 – Delimitação da área dos hexágonos estudados no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se do software R 4.0.2. 
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Área 

Ao realizar o Teste-T para duas amostras não  pareadas, tendo como unidade de análise 

os imóveis  ofertados pela Plataforma A e pela Imobiliária B, constatou que existem 

diferenças estatísticas na média das áreas, sendo a primeira igual a 102,67 m² e a segunda 

112,87 m² (estatística t = 11,32, valor-P = 0,0000000), que permite rejetar a hipótese H0(1). 

A Figura 36 apresenta os respectivos boxplots.  

Figura 36 – Boxplot – Área dos imóveis ofertados via Plataforma A e Imobiliária B no 

município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se do software R 4.0.2. 

São apresentadas a seguir as diferenças encontradas espacialmente, com os dados 

agregados pelos hexágonos. Observam-se locais com diferenças significantes positivas e 

negativas ao longo da área de estudo, no município de São Paulo. Especula-se uma 

possível compensação na observação geral de diferenças com os dados em granularidade 

de hexágonos. O teste de comparação de médias (t com dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças significantes (estatística t = 1,31, valor-P = 0,18). 

Para testar a hipóteses de que a área dos imóveis da Plataforma A é maior do que a 

daqueles presentes na Imobiliária B, foi elaborada a hipótese: 
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H0(1):  Não existe diferença entre a área média dos domicílios mapeados pela 

Plataforma A e dos imóveis da Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500m 

de lado).  

H1(1):  A área média dos domicílios da Plataforma A é maior que a dos ofertados 

pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500m de lado). 

Ao se comparar a área média dos apartamentos ofertados pela Plataforma A com a dos 

ofertados pela Imobiliária B, é possível observar locais onde há evidência estatística de 

que os apartamentos ofertados pela plataforma são maiores do que os ofertados pelas 

imobiliárias. A Figura 37 apresenta esses locais e nele é possível observar alguns pontos 

espalhados e não foi possível encontrar alguma explicação para isso; por outro lado, a 

concentração existente na Zona Norte e Leste do município apresenta possíveis 

explicações, que serão detalhadas a seguir. . 
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Figura 37 – Locais cuja área ofertada pela Plataforma A é maior que a oferta pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2
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A concentração na Zona Leste se dá entre os bairros Tatuapé, Jardim Anália Franco e 

Água Rasa, bairros que, nas últimas décadas, sofreram mudanças significativas, alterando 

a tradicional tipologia de residenciais de 1 a 2 pavimentos por edifícios de grande porte, 

compostos por apartamentos do tipo clube. 

Especificamente no Tatuapé, essa transformação também atua na substituição de locais 

históricos da cidade, como as vilas operárias das décadas de 1940 e 1950 (Figura 38). É 

o caso do Eixo-Platina, desenvolvido pela empreiteira Porte, que se estrutura 

paralelamente à Avenida Radial Leste, entre as estações do metrô Carrão Tatuapé e Belém 

da Linha 3-Vermelha.  O eixo busca construir 360 mil metros quadrados, divididos em 

lajes corporativas, salas comerciais, centro de convenção, hotéis, teatros, equipamentos 

de lazer, além de moradia. Beneficiados por um potencial construtivo elevado (CA = 4), 

os novos empreendimentos do eixo têm alterado significativamente as características do 

bairro, como o caso da Vila Operária João Migliari. 

Figura 38 – Vila Operária João Migliari e novos empreendimentos imobiliários 

 

Fonte: Chiconi, 2019. Disponível em: 

https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/minhacidade/19.225/7309 

As vilas operárias historicamente constituíram uma alternativa de habitação para uma 

parcela da população, ao fornecerem moradia e demais serviços próximos a áreas 
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industriais.  Representam parte da história de formação da cidade de São Paulo e por isso, 

existem algumas iniciativas para a manutenção desses locais de memória, como o caso 

da Vila Itororó, na região da Bela Vista. A demolição desses conjuntos na região do 

Tatuapé constitui-se no apagamento de parte da história do bairro e vem sendo 

questionada tanto pela população da região (Figura 39) quanto por órgãos de entidades, 

uma vez que a demolição ocorre em meio à análise do tombamento da vila pelo 

Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) do município (CHICONI, 2019; 

CHICONI; MENDONÇA, 2019; INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – 

SÃO PAULO (IAB-SP), 2019; ALDANO, 2019).   

Figura 39 – Prostesto contra a demolição da Vila Operária João Migliari 

 

Fonte: SP1, 2019. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/7582162/. 

Um pouco mais ao sul, no Jardim Anália Franco, a noroeste do Centro Esportivo, 

Recreativo e Educativo do Trabalhador (CERET) (Figura 40), a mudança na tipologia 

construtiva está acontecendo. O bairro, originalmente horizontal, foi modificado, a partir 

da construção de edifícios altamente verticalizados, alguns ultrapassando 30 andares. Tais 

edifícios inserem um novo padrão no local, a partir da instalação da construção de imóveis 

de alto padrão, com áreas superiores a 150 m2 e, em alguns casos, atingindo 400 m², que 

se destacam na paisagem.  

É possível conjecturar que a oferta de apartamentos maiores via Plataforma A na região 

esteja relacionada à mudança na tipologia habitacional do bairro. Pode indicar uma 
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predominância de usuários de maior alta renda na plataforma, quando comparada às 

imobiliárias tradicionais.  

Figura 40 – Concentração de edifícios verticais próximos ao CERET 

 

Fonte: Google Maps, 2021. Disponível em: https://www.google.com/maps/@-23.5704215,-

46.5438771,777a,35y,300.79h,70.42t/data=!3m1!1e3 

Mais ao norte, na região de Santana, a concentração de maiores áreas ofertadas via 

plataforma se mostra presente no alinhamento da R. Conselheiro Moreira de Barros, em 

uma avenida onde boa parte dos seus lotes lindeiros é ocupada por edifícios antigos, a 

maioria construída no início dos anos 2000. Essa constatação sugere novas frentes de 

pesquisa para avançar na explicação de tal concentração.  

Esta pesquisa também buscou explorar os locais onde a área dos imóveis ofertados pela 

plataforma era menor do que a ofertada pelas imobiliárias tradicionais. Assim, o mesmo 

teste de hipótese foi realizado, mas, dessa vez, foi considerada a cauda inferior no modelo 

estatístico. 

H0(1):  Não existem diferenças entre a área média dos domicílios mapeados pela 

Plataforma A e a dos imóveis da Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500 m 

de lado).  

H1(1):  A área média dos domicílios da Plataforma A é menor que a dos ofertados pela 

Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500 m de lado). 
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Figura 41 – Locais cuja área ofertada pela Plataforma A é menor que a oferta pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São 

Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2
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Ao verificar os principais locais onde as plataformas oferecem unidades menores do que 

as imobiliárias tradicionais, observa-se uma concentração no centro expandido da cidade, 

com alguns avanços na região do Morumbi, Chácara Flora, Campo Belo e Santo Amaro. 

Essa concentração não se dá de maneira uniforme por todo o espaço, sendo possível 

verificar a predominância na região central, entre a Sé e a República; a região da Vila 

Madalena, Pinheiros e Sumarezinho; Santa Cecília e Higienópolis; o quadrilátero 

composto pela Avenida Paulista,  Consolação e 23 de Maio, estendendo-se até a Avenida 

do Estado, que engloba os bairros da Consolação e parte da República, e o quadrilátero 

que se inicia próximo à Avenida 9 de Julho e que se estende até a Avenida Professor 

Vicente Rao, delimitado pela Avenida das Nações Unidas e a Avenida Rubem Berta. 

Visualmente a oferta de unidades menores pela plataforma se posiciona majoritariamente 

junto aos eixos de transporte do metrô. Isso acontece de maneira significativa na área 

interna do triângulo formado pelas linhas 4-Amarela, 1-Azul e 2-Verde, repetindo-se 

quase na totalidade da Linha 2-Verde, com exceção da estação das Clínicas, próxima ao 

Cemitério do Araçá e ao Pacaembu, do entorno da estação Brigadeiro e de todas as 

estações a Leste da estação Santos-Imigrantes. 

Além da oferta de transporte via metrô, existem outras características locais que parecem 

ser importantes para a oferta de unidades menores na Plataforma A, quando comparadas 

às imobiliárias tradicionais (Imobiliária B). Uma dessas características é o tempo de 

deslocamento para equipamentos de ensino superior, como é o caso de duas áreas ao redor 

da Universidade de São Paulo (USP).  

A USP é a maior universidade pública brasileira e possui cerca de 100 mil alunos de 

graduação e pós-graduação, divididos em sete campi. O Campus Cidade Universitária, na 

região do Butantã, comporta aproximadamente 60 mil alunos, o que faz com que o seu 

entorno tenha parte da oferta de serviços voltada para os estudantes e trabalhadores do 

local, com diversas formas de oferta de moradia por meio de repúblicas estudantis, 

pensionatos, casas alugadas, apartamentos de pequeno porte. 

A concentração de hexágonos cuja área ofertada pela Plataforma A é menor que a ofertada 

pela Imobiliária B se faz em dois pontos: o primeiro entre a Av. Otacílio Tomanik e a Av. 

Corifeu de Azevedo Marques, próximo ao Portão-3, junto à Faculdade de Medicina 
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Veterinária e Zootecnia. O outro também se encontra próximo a uma entrada da 

Universidade, nesse caso, na Vila Indiana, entre a Av. Corifeu e o Instituto Butantã. É 

muito provável que as unidades estatisticamente menores sejam ofertadas para estudantes 

da instituição, que passam boa parte dos dias estudando nas faculdades e retornam à 

moradia apenas para o pernoite. Isso se repete ao redor do complexo da Faculdade 

Mackenzie, entre o Elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como 

Minhocão, e o Cemitério da Consolação, mas, nesse caso, é mais difícil associar as 

unidades menores exclusivamente à presença da universidade, uma vez que o bairro da 

Consolação apresenta outras características diferentes das do entorno da USP, como a 

oferta de transporte público, proximidade ao centro do município, local de grande oferta 

de trabalho e emprego, etc.  

Outro ponto que merece atenção fica no Morumbi, no encontro da Av. Jorge João Saad 

com a Av. Giovanni Gronchi, ao lado do estádio do São Paulo e do Hospital Albert 

Einstein.  Sendo o hospital uma referência na medicina na cidade, é provável que oferta 

de unidades menores seja destinada aos seus trabalhadores. 

Banheiros 

Ao realizar o Teste-T para duas amostras não  pareadas, tendo como unidade de análise 

os imóveis  ofertados pela Plataforma A e pela Imobiliária B, constatou que existem 

diferenças estatísticas na média do número de banheiros por unidade, sendo a primeira 

igual a 1,90 m e a segunda 2,18 m (estatística t = 21,54, valor-P = 0,0000000), que permite 

rejetar a hipótese H0(2). A Figura 42 apresenta os respectivos boxplots.  
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Figura 42 – Boxplot – Número de banheiros por imóvel ofertados via Plataforma A e 

Imobiliária B no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se do software R 4.0.2. 

Obs: O boxplot apresenta-se recortado, apresentando apenas imóveis cujo número de banheiros é 

menor de que 15, foram encontrados 4 imóveis que ultrapassavam esse valor, mas estes foram excluídos 

da figura para não atrapalhar a visualização. 

São apresentadas a seguir as diferenças encontradas espacialmente, com os dados 

agregados pelos hexágonos. Observam-se locais com diferenças significantes positivas e 

negativas ao longo da área de estudo, no município de São Paulo. Especula-se uma 

possível compensação na observação geral de diferenças com os dados em granularidade 

de hexágonos. O teste de comparação de médias (t com dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças significantes (estatística t = -0,34, valor-P = 0,73). 
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Para testar a hipóteses de que a entre o número médio de banheiros por domicílio mapeado 

pela Plataforma A em relação ao da Imobiliária B, foi elaborada a hipótese: 

H0(2):  Não existem diferenças no número médio de banheiros por domicílio 

mapeado pela Plataforma A ou dos imóveis da Imobiliária B.  

H1(2):  O número médio de banheiros por domicílio da Plataforma A é maior do que os 

domicílios mapeados pela Imobiliária B . 

Observa-se que o padrão espacial reflete o observado no teste anterior, apresentando 

concentrações nas Zonas Leste e Norte do município. Assim, em locais onde a plataforma 

oferta apartamentos maiores do que a imobiliária, concentram-se apartamentos com 

maior número de banheiros, o que é esperado. O mesmo se repete nos locais onde o 

número médio de banheiros por domicílio da Plataforma A é menor do que o dos 

domicílios mapeados pela Imobiliária B. 
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Figura 43 – Locais onde o número médio de banheiros por domicílio da Plataforma A é maior do que os mapeados pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2 
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Figura 44 – Locais onde o número médio de banheiros por domicílio da Plataforma A é menor do que os mapeados pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2
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Dormitórios 

Ao realizar o Teste-T para duas amostras não  pareadas, tendo como unidade de análise 

os imóveis  ofertados pela Plataforma A e pela Imobiliária B, constatou que existem 

diferenças estatísticas diferenças estatísticas na média do número de dormitórios por 

unidade, sendo a primeira igual a 2,1 e a segunda 2,35 (estatística t = 26,73, valor-P = 

0,0000000), que permite rejetar a hipótese H0(3). A Figura 45 apresenta os respectivos 

boxplots.  

Figura 45 – Boxplot – Número de dormitórios por imóvel ofertados via Plataforma A e 

Imobiliária B no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se do software R 4.0.2. 

Obs: O boxplot apresenta-se recortado, apresentando apenas imóveis cujo número de banheiros é 

menor de que 15, foram encontrados 4 imóveis que ultrapassavam esse valor, mas estes foram excluídos 

da figura para não atrapalhar a visualização. 

São apresentadas a seguir as diferenças encontradas espacialmente, com os dados 

agregados pelos hexágonos. Observam-se locais com diferenças significantes positivas e 



116 
 

negativas ao longo da área de estudo, no município de São Paulo. Especula-se uma 

possível compensação na observação geral de diferenças com os dados em granularidade 

de hexágonos. O teste de comparação de médias (t com dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças significantes (estatística t = 0,19, valor-P = 0,84). 

Para testar a hipóteses de que a entre o número médio de dormitórios por domicílio 

mapeado pela Plataforma A em relação ao da Imobiliária B, foi elaborada a hipótese: 

H0(3):  Não existem diferenças no número médio de dormitórios por domicílio 

mapeado pela Plataforma A ou dos imóveis da Imobiliária B.  

H1(3):  O número médio de dormitórios por domicílio da Plataforma A é maior do que o 

dos domicílios mapeados pela Imobiliária B. 

O padrão espacial reflete, em parte, o observado nos testes anteriores, mas, 

diferentemente, não oferece concentrações na Zona Leste do município, apenas na Zona 

Norte, respeitando o mesmo alinhamento junto à R. Conselheiro Moreira de Barros. Mais 

um item de investigação futura: por que o mesmo comportamento não se repetisse junto 

aos bairros Tatuapé, Jardim Anália Franco e Água Rasa? 

Quando comparados os locais onde a média do número de dormitórios é menor (Figura 

47), observa--se que a espacialidade do fenômeno é similar à do Figura 41 (Locais onde 

a área média das unidades ofertadas pela Plataforma A é menor do que a das ofertadas 

pela Imobiliária B). 
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Figura 46 – Locais onde o número médio de dormitórios por domicílio da Plataforma A é maior do que o dos mapeados pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal 

de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2 
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Figura 47 – Locais onde o número médio de dormitório por domicílio da Plataforma A é menor do que o dos mapeados pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2 
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Chama atenção que os locais onde o número médio de dormitório por domicílio da 

Plataforma A é menor do que o dos domicílios mapeados pela Imobiliária B também 

formam os locais onde se é possível observar a concentração de lançamentos imobiliários 

de um dormitório, conforme indica a Figura 48.  

Mapa 48 – Concentração das unidades residenciais lançadas na cidade de São Paulo em 2020 

 

Fonte: Secovi-SP, 2020, p. 37. 

Deve-se ressaltar que os locais ofertados pela plataforma não são os mesmos lançamentos 

indicados pelo mapeamento do sindicato. São raros os empreendimentos entregues após 

um ano de lançamento e, como o próprio anuário diz: “estima-se em 36 meses o tempo 

médio entre a data do lançamento e a entrega das chaves” (SECOVI, 2020). 

6.4 Quanto custa morar em plataformas? 

A última etapa dos testes de hipótese buscou realizar o Teste-T para duas amostras não  

pareadas, tendo como unidade de análise os imóveis  ofertados pela Plataforma A e pela 

Imobiliária B, constatou que existem diferenças estatísticas no preço do metro quadrado 

do aluguel residencial ofertado online por unidade, sendo a primeira igual a R$ 55,70 e a 

segunda R$ 54,82 (estatística t = -3,53, valor-P = 0,0000000), que permite rejetar a 

hipótese H0(4). A Figura 49 apresenta os respectivos boxplots.  
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Figura 49 – Boxplot – Preço do m² do aluguel residencial ofertado online via Plataforma A e 

Imobiliária B no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se do software R 4.0.2. 

São apresentadas a seguir as diferenças encontradas espacialmente, com os dados 

agregados pelos hexágonos. Observam-se locais com diferenças significantes positivas e 

negativas ao longo da área de estudo, no município de São Paulo. Especula-se uma 

possível compensação na observação geral de diferenças com os dados em granularidade 

de hexágonos. O teste de comparação de médias (t com dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças significantes (estatística t = -1,81, valor-P = 0,07). 

Para testar a hipóteses de que preço médio da locação residencial (m²) era mais barato e 

mais caro na Plataforma A, comparado ao ofertado pela Imobiliária B, foi elaborada a 

hipótese:  

H0:  Não existem diferenças no preço médio da locação residencial (m²) 

mapeada pela Plataforma A ou no dos imóveis da Imobiliária B.  

H1:  O preço médio da locação residencial (m²) da Plataforma A é maior do que 

o das locações mapeadas pela Imobiliária B. 
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Em seguida o mesmo teste foi repetido, mas, dessa vez, a hipótese era que:  

H1:  O preço médio da locação residencial (m²) da Plataforma A é menor do 

que o das locações mapeadas pela Imobiliária B. 

Foram encontrados cerca de 120 hexágonos nos quais o Preço médio de locação 

residencial online da Plataforma A [e maior que o da Imobiliária B, sendo possível 

observar uma concentração nas subprefeituras de Itaim Bibi, Campo Belo, Saúde, Vila 

Mariana e Ipiranga, além de alguns outros pontos mais espalhados, por exemplo nos 

distritos da Sé e do Butantã (Figura 50). 
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Figura 50 – Teste de hipótese – Hexágonos nos quais preço médio da locação residencial (m²) da Plataforma A é maior do que os mapeados pela Imobiliária B  (agregados 

em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2
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Na Zona Sul, a concentração de hexágonos nos quais o preço ofertado da locação é maior 

nas plataformas quando comparado à Imobiliária B se estende, no eixo Norte-Sul, a partir 

da Avenida Juscelino Kubitschek até a Av. Roberto Marinho/Águas Espraiadas e, no eixo 

Leste-Oeste, pelas Av. Washington Luís até a Av. das Nações Unidas/Marginal Pinheiros, 

com exceção de uma área de Moema e dos arredores do Hospital AACD. 

Chama a atenção a grande concentração de imóveis cujo preço do m2 ofertado pela 

plataforma é estatisticamente maior do que o ofertado pela imobiliária B na subprefeitura 

do Itaim Bibi.   No caso, quase a totalidade da divisão administrativa apresenta o valor 

maior e o mesmo se repete um pouco mais a sudeste, na subprefeitura do Campo Belo.  

Ambos os distritos apresentam renda média familiar mensal superior à média do 

município (R$ 4.718,33), atingindo patamares maiores que R$ 6.670,00 segundo a 

pesquisa OD 2017. É importante ressaltar que a subprefeitura do Itaim engloba duas 

Operações Urbanas Consorciadas: Água Espraiada e Faria Lima. No caso da primeira, os 

valores superiores do preço do m2 acompanham boa parte do Setor Brooklin da operação, 

estendendo-se no início da Avenida Roberto Marinho, perto da Marginal Tietê (Setor 

Berrini), até a proximidade do aeroporto de Congonhas, no Campo Belo, trecho que 

acompanha o eixo ainda em construção da Linha 17-Ouro do monotrilho. 

No Campo Belo, o trecho onde os preços ofertados pela plataforma superam os das 

imobiliárias tradicionais acompanha quase a totalidade da Linha 5-Lilás do Metrô, com 

exceção das estações Moema e AACD-servidor (Figura 50). É o mesmo trecho que 

concentra significativa produção imobiliária de lançamentos residenciais de mercados 

não econômicos, conforme apresentado no anuário do mercado imobiliário 2020, 

produzido pelo Secovi (Figura 51) (2020). 
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Figura 51 – Lançamentos residenciais cidade de São Paulo – 2020 

 

Fonte: Secovi-SP, 2020, p. 46, editada pelo autor. 
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Figura 52 – Teste de Hipótese – Preço do m² de locação em que a Plataforma A é maior que a 

Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 

Os locais onde os preços ofertados pela plataforma superam os das imobiliárias 

tradicionais se estendem pela Vila Clementina até o encontro da linha Lilás com a linha 

Verde, na Estação Chácara Klabin, e depois acompanha a Linha 2-Verde até a Vila 

Guarani.  

O encontro entre as linhas 1-Azul, 2-Verde e 5-Lilás do metrô, no entorno da Vila 

Mariana, também apresenta elevados níveis de lançamentos residenciais em 2020, 

conforme apontado no mesmo anuário. A população residente da região apresenta 

rendimentos similares à população das subprefeituras apresentadas anteriormente, o que 

indica que essa convergência de alta renda, eixos de transporte de massa e novos 

lançamentos residenciais se mostram um fator importante e significativo para um maior 

preço do m2 ofertado pela plataforma, quando comparado ao preço das imobiliárias 

tradicionais.  
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A região da Zona Oeste apresenta duas áreas onde existe uma concentração de hexágonos 

cujo preço ofertado da moradia pela Plataforma A é estatisticamente superior ao preço da 

Imobiliária B. A primeira encontra-se nos arredores da Universidade de São Paulo (USP) 

e a segunda, no Parque dos Príncipes, próximo ao Colégio Albert Sabin.  

Pelo fato de a USP atrair estudantes de diversas cidades do país que precisam encontrar 

algum local para morar, a oferta online de moradia é uma opção de uso recorrente, uma 

vez que o público universitário, muitas vezes, é letrado digitalmente. O maior preço da 

Plataforma A em relação à Imobiliária B pode estar associado à não necessidade de 

apresentar um fiador para a locação, o que é um diferencial para quem busca alugar e não 

mora na capital paulista. Diferentemente do que se mapeou no Butantã, esse fenômeno 

não se repete no campus da Zona Leste.  

Mais a leste, próximo à divisa de São Paulo com o município de Osasco, a região do 

Parque dos Príncipes se destaca. Contornado por habitações de baixa renda e favelas, o 

bairro se diferecia, sendo composto majoritariamente por casas e condomínios de alto 

padrão. O bairro possui forte presença de seguranças particulares, além do monitoramento 

por câmeras e aplicativos.  

O local se destaca do seu entorno no atributo Valor do rendimento nominal médio mensal 

das responsáveis por domicílios particulares permanentes. No ano de 2010, o Censo 

Demográfico registrou valores cerca de 3 vezes maiores em comparação aos bairros 

vizinhos, atingindo rendimentos de 9 a 11 SM.    

No centro do município, no bairro da Santa Cecília, esse fenômeno também acontece.  

Hexágonos localizados entre as estações Marechal Deodoro e Santa Cecília da Linha 3-

Vermelha do Metrô que se estendem pela Av. Angélica até a Linha 7-Rubi da CPTM 

apresentam valores superiores na Plataforma A aos comparados com a Imobiliária B. 

Cruzado pelo Minhocão, o local, nos últimos anos, vem sendo alvo de discussões e 

transformações urbanísticas. Historicamente o Minhocão é um local estigmatizado da 

cidade, principalmente pela sua cota inferior junto à Av. São João e seu prolongamento. 

Iniciando-se ao lado da Praça Roosevelt e se prolongando até as proximidades do Parque 

da Água Branca, todo o elevado é acompanhado por ruas e avenidas em sua parte inferior, 

junto ao térreo dos edifícios que o margeia. Por mais que se discuta a construção de um 

parque no topo do elevado, isso não soluciona as demais questões presentes no bairro, 
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como o baixo do viaduto. A movimentação política avançou em dois PIUs que englobam 

esse local: o Parque Minhocão e o Setor Central, e já é possível observar mudanças 

significativas no bairro, como as apontadas por Rosário e Campos, em janeiro de 2020, 

na revista Veja São Paulo (Figura 53). As autoras descrevem as transformações que 

aconteceram no bairro a partir do perfil de parte dos moradores, hábitos de consumo e 

novas lojas.  

Figura 53 – Capa da revista Veja São Paulo 

 

Fonte: Veja São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.cognatis.com.br/os-santa-ceciliers/ 

Traçando paralelos com bairros “decadentes” (VILLAÇA, 1998)14 que sofreram 

significativas transformações consideradas positivas, como o Kreuzeberg (Berlim) ou 

Williansburg (Nova York), que tiveram um aumento expressivo no valor da locação 

residencial, chama-nos atenção que a matéria apontava reclamações de moradores do 

 
14 O termo “decadente” é utilizado por Villaça para descrever a tomada do centro da cidade de São 
Paulo por “comércios e serviços orientados para as camadas mais populares” (1998, p. 256).  
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local a respeito do mesmo fenômeno, o que, pela matéria, era um contrassenso, uma vez 

que o preço médio por metro quadrado estava estável desde 2015, segundo um portal de 

ofertas de locação. Por mais que a matéria tenha sido escrita cerca de um ano antes da 

coleta de dados, em um ano muito atípico, com pandemia e aumento de 23,14% no IGP-

M (FOLHA DE S. PAULO, 2020), é importante reforçar essa percepção dos moradores. 

Ela é comprovada ao se analisar a oferta de locação na Plataforma A.  

O segundo teste, que buscou verificar em quais locais a plataforma apresentava um menor 

valor em comparação às imobiliárias tradicionais, resultou no seguinte mapa.  
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Figura 54 – Teste de Hipótese – Hexágonos nos quais o preço médio da locação residencial (m²) da Plataforma A é menor do que o dos mapeados pela Imobiliária B 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se o software R 4.0.2



130 
 

Anteriormente, como foi apresentado, em alguns locais na região Sul do município, como 

Itaim e Campo Belo, existem hexágonos no quais o preço médio da locação residencial 

(m²) da Plataforma A é estatisticamente maior do que o dos imóveis mapeados pela 

Imobiliária B. Nesses locais, a renda e a quantidade de novos lançamentos imobiliários 

podam eventualmente explicar a diferença. Nos locais onde o preço médio da locação 

ofertado pela plataforma é menor quando comparado ao das imobiliárias tradicionais, a 

renda pode influenciar bairros onde existe uma concentração de casas de alto padrão, 

como o Alto de Pinheiros e Vila Ida, os Jardins Guedala, Everest e Paulistano, na Zona 

Oeste, e a região de Santo Amaro e Chácara Flora, na Zona Sul.  

Alto de Pinheiros e Vila Ida, que se iniciam na Marginal Tietê, entre o Shopping Villa-

Lobos e a Praça Panamericana, e se estendem até a Av. Cerro Corá, são compostos, 

majoritariamente, por residências de alto padrão e por uma população cuja remuneração 

média mensal do emprego formal do distrito é a maior da cidade (R$ 9.591,93) (REDE 

NOSSA SÃO PAULO, 2020). A região onde o preço da plataforma é menor é bem 

delimitada e praticamente não avança para localidades que possuem oferta de 

apartamentos, como no caso do BNH da Vila Madalena e o empreendimento Ilhas do Sul, 

um marco no início da construção de condomínios clube na cidade. O mesmo se repete 

na região dos Jardins Guedala e Everest, no Butantã, e no Paulistano, nos arredores do 

Jockey Clube, Parque Alfredo Volpi e Shopping Eldorado. A região a jusante do rio 

Pinheiros é marcada por grandes residências, algumas simbólicas, como a mansão do ex-

dono do Banco Santos, projetada por Ruy Ohtake, divididas por ruas sinuosas em um 

terreno acidentado.  Já a montante, os lotes são regulares e bem definidos, em uma malha 

quadriculada, fazendo com que boa parte das edificações seja composta por sobrados.  

Outro ponto que se mostra importante são as áreas periféricas de atuação nas quais o preço 

médio da locação residencial (m²) ofertado pelas plataformas é menor do que o ofertado 

pelas imobiliárias digitais. Como apresentado no início deste capítulo, para a maior parte 

do município, a oferta das plataformas é menos espraiada quando comparada à das 

imobiliárias tradicionais, mas existem pontos em que a plataforma atua criando uma 

frente de expansão, de modo a ampliar sua área de atuação. É o caso do arco que 

transpassa os distritos de Carnaíba, Ermelino Matarazzo e Vila Jacuí, na Zona Leste, 

divisa do município com Guarulhos e local onde a Figura 55 indicava a ausência de oferta 

online de locação. O mesmo comportamento parece se repetir em menor escala na divisa 
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dos distritos de Tremembé, Jaçanã e Vila Medeiros, região onde há um misto de ofertas 

via imobiliária, e não oferta digital. 

Figura 55 – Teste de Hipótese – Locais em que o preço médio da locação residencial (m²) da 

Plataforma A é menor do que o dos mapeados pela Imobiliária B (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) na Zona Leste do município de São Paulo  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 

Conclui-se que existem indicativos importantes da atuação da plataforma vinculados à 

renda do bairro. Às vezes isso influencia positivamente o preço, e a leitura espacial indica 

que essa influência está relacionada à tipologia dos imóveis, sendo majoritariamente 

apartamentos em regiões com grande oferta de empregos, e à proximidade do centro 

econômico do município. Em locais onde o principal padrão de construção são casas de 

alto padrão, há indicativos de que o preço da plataforma seja menor do que o das 

imobiliárias tradicionais e isso se repete em diversas localidades de São Paulo, com 

predomínio nas Zonas Oeste e Sul. 

Chama atenção a atuação no entorno da USP e como a plataforma usufrui da tecnologia 

e do acesso remoto, somado às praticidades de sua contratação, para ofertar uma locação 

mais cara em locais onde se concentram pessoas de fora da cidade.  
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Além disso, parece haver relações diretas entre a produção imobiliária recente e a oferta 

de locação via plataforma, o chamado build to rent, como é o caso da produção recente 

no Tatuapé. É necessário aprofundar este estudo, comparando as tipologias ofertadas com 

os lançamentos imobiliários.  

 Por último, chama atenção como a plataforma consegue ofertar preços menores do que 

as imobiliárias tradicionais em áreas de expansão, no limite das áreas onde foi encontrada 

oferta online de locação. Isso é importante de se perceber, pois é comum esse tipo de 

estratégia a partir das premissas de que os vencedores ficam com tudo. Diferentemente 

de outros negócios parece ser pouco provável que a redução do preço esteja vinculada 

com uma prática de subsídios comumente adotada por plataformas em estratégias de 

ganho de escala. Possivelmente o menor preço pode estar relacionado com uma 

aceleração de rotação de capital, impulsionada pela plataforma de maneira a facilitar a 

inclusão de imóveis com uma menor atratividade de locação, incorporando-os assim no 

fluxo de caixa da empresa. O que pode estar relacionado também com as casas de alto 

padrão apresentadas anteriormente. Outra possibilidade seria uma dificuldade dos 

ofertantes na periferia da área de atuação em precificar seus imóveis, fazendo com que a 

plataforma apresente um valor mais próximo da realidade local, sendo essa capaz de 

incorporar em suas análises diferenças menos perceptíveis no espaço. Possibilidade que 

precisaria ser verificada a partir de imobiliárias locais, confirmando se há diferença de 

preço entre elas junto às imobiliárias e plataformas que fazem anúncios digitais.  
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7 Modelos explicativos 

Esta sessão busca apresentar a elaboração de um modelo capaz de prever o preço do metro 

quadrado do aluguel residencial ofertado online (PMQAO), tendo como base múltiplas 

variáveis independentes de diferentes conjuntos de informação obtidas pelas 

características dos imóveis coletadas na Plataforma A e na Imobiliária B, variáveis do 

Censo Demográfico 2010, pesquisa “Origem e destino”, de 2017, e características de 

oferta de serviços e equipamentos públicos presentes no GeoSampa.   

Buscando analisar separadamente como cada conjunto de variáveis contribui para a 

formação da variável dependente (o Preço do Metro Quadrado de Locação Residencial 

Online) foram realizadas, inicialmente, três Regressões Lineares Múltiplas (RLM), 

executadas no Software R 4.0.2 com o pacote Stats e a função Fitting Linear Models – 

lm,com todas as variáveis de cada conjunto.  

Verificou-se o valor obtido pelo teste-F de significância, todos inferiores a 0,05. Em 

seguida, analisou-se a significância individual de cada variável, sendo descartadas as que 

apresentavam valor-P superior a 0,05. Por último, foram observados o R-Quadrado e o 

R-Quadrado ajustado, para verificar a eficiência do modelo em explicar o Preço do Metro 

Quadrado da Locação Residencial.  

Visando a ajustar o modelo de modo a evitar multicolineariedades, utilizou-se a função 

Choose a model by AIC in a Stepwise Algorithm – step, do mesmo pacote Stats, para 

realizar uma regressão stepwise, o que garante a adição por etapas das variáveis que mais 

contribuem para o modelo, aumentando sua significância. Por último, verificou-se o Fator 

de Inflação da Variância (VIF) e uma a uma foram removidas as variáveis independentes 

que apresentavam o maior valor, até que o resultado final apresentasse apenas variáveis 

cujo VIF não fosse superior a cinco.  

Feita essa etapa, foi verificada a possível utilização de um modelo de regressão espacial 

para discutir o preço do metro quadrado. Iniciou-se a partir da verificação do índice I de 

Moran, tendo como base o PMQAO e os hexágonos apresentados no Capítulo 4 e, em 

seguida, foram propostos dois Modelos de Dependência Espacial: o Spatial Auto 

Regressive (SAR) e o Geographically Weighted Regression (GWR).  
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7.1 Alternativas de modelos estudados 

7.1.1 Censo Demográfico 

Inicialmente foi analisada a relação entre o Preço do Metro Quadrado da Locação 

Residencial e as variáveis do Censo Demográfico 2010. As variáveis iniciais do modelo 

foram as apresentadas na Tabela 6, das quais 13 foram excluídas após a realização das 

etapas descritas no início deste capítulo. 
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Tabela 6 – Variáveis do Censo Demográfico 2010 – Utilizadas inicialmente no modelo RLM 

Código da variável Descrição da variável 

HD_SC Número de domicílios (setor censitário) 

HP_SC População (setor censitário) 

AB61v5 Valor do rendimento nominal médio mensal das 

pessoas responsáveis por domicílios particulares 

permanentes (com e sem rendimento) 

AR619v3 Total do rendimento nominal mensal dos 

domicílios particulares permanentes (setor 

censitário) 

SCMBan Média do número de sanitários por domicílios 

particulares permanentes (setor censitário) 

SCsdBan Desvio-padrão do número de sanitários por 

domicílios particulares permanentes (setor 

censitário) 

PDA Proporção de domicílios alugados 

PPPI Proporção de moradores pretos, pardos e indígenas 

PMA Proporção de moradores por domicílios alugados 

PArv Proporção de domicílios arborizados 

APMdDrm Média do número de dormitórios por domicílios 

particulares permanentes (área de ponderação) 

APDpDrm Desvio-padrão do número de dormitórios por 

domicílios particulares permanentes (área de 

ponderação) 

PDAR Proporção de domicílios com alvenaria revestida  

PDm30 Proporção de pessoas que se deslocam em menos 

de 30 min para o trabalho  

PDh1 Proporção de pessoas que se deslocam entre 30 e 

60 min para o trabalho  

PDMH1m Proporção de pessoas que se deslocam em mais de 

1h para o trabalho  

Mpreco Preço do metro quadrado do aluguel residencial 

ofertado online (R$) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 1 – Mapa do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e variáveis do Censo Demográfico 2010 – Utilizadas inicialmente no modelo RLM 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 
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Quadro 1 – Mapa do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e variáveis do Censo Demográfico 2010 – Utilizadas inicialmente no modelo RLM 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 
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Quadro 1 – Mapa do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e variáveis do Censo Demográfico 2010 – Utilizadas inicialmente no modelo RLM 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (conclusão) 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.
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O Quadro 1 apresenta as variáveis do Censo Demográfico 2010 do IBGE utilizadas 

inicialmente para a RLM. A partir delas, é possível perceber um padrão bem delimitado 

entre o centro e a periferia do mapa em categorias específicas como  as relacionadas ao 

acesso ao trabalho. Pelos mapas, é possível perceber que a periferia da Zona Leste é um 

local que concentra a população preta, parda e indígena, apresenta baixas rendas, demora 

para chegar ao trabalho, apresenta imóveis com menos banheiros e apresenta números 

elevados de moradores por domicílio alugado.  A região central é uma das que mais oferta 

acesso ao emprego, porém é a que apresenta uma das menores taxas de número de 

moradores por domicílio alugado. Em seu entorno prevalecem locais de elevado número 

de Proporção de Domicílios Alugados, a Sé, República e Pari.  

Visualmente, o maior preço do metro quadrado de locação residencial concentra-se em 

regiões mais arborizadas, com maior proporção de pessoas que se deslocam em menos 

de 30 min para o trabalho e em apartamentos com menor número de moradores por 

domicílio alugado e menor proporção de população preta, parda e indígena. 

Tabela 7 – Regressão RLM: Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial a partir das variáveis do 

Censo Demográfico 2010 

y: Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) 

x1: Média do total de rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes 

(AR619v3) 

x2: Média do número de banheiros por domicílio 

x3: Proporção de Moradores por Domicílio Alugado (PMA) 

x4: Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) 

�̂� =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +  𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 

�̂� =  62,93 +  0,00𝑥1 −  9,66𝑥2 −  18,64𝑥3 +  5,55𝑥4 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade Significância 

Interceptp 62,93 5,63 11.18 0,0000000 *** 

AR619v3 0,00 0,00 12.22 0,0000000 *** 

SCMBan -9,66 2,92 -3,31 0,000971 *** 

PMA -18,64 1,45 -12,79 0,0000000 *** 

PDm30 5,55 5,13 12,76 0,0000000 *** 

 

Residual standard error: 11.56 on 847 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0,5594, Adjusted R-squared:  0,5573  

F-statistic: 268.8 on 4 and 847 DF, p-value: < 2.2e-16 

Fonte: Elaboração própria. 
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O modelo resultante apresentou um R² de 0,5594 e Ajustado de 0,5573, o que auxilia, em 

parte, a compreensão da composição do preço. O modelo apresenta que o número de a 

Média do Total do Rendimento Nominal mensal dos domicílios particulares permanentes 

(AR619v3), nesse caso, pouco influenciou no preço da locação, o que parece um 

contrassenso, uma vez que, historicamente, renda e preço da moradia estão muito 

correlacionados. A justificativa pode estar relacionada ao recorte da área analisada, pois 

são locais onde existe concorrência entre a Plataforma A e a Imobiliária B e, como 

apresentado anteriormente, esse recorte se concentra em regiões onde a Média do Total 

do Rendimento Nominal mensal dos domicílios particulares permanentes ultrapassa, em 

sua maior parte, 3 SM.  

Chama atenção como a Média de Número de Banheiros por Setor Censitário (SCMBan) 

influencia negativamente no preço, mas, como será apresentado na próxima regressão, 

isso não se repete. Possivelmente o número de banheiros (“cômodo que dispunha de 

chuveiro ou banheira” (IBGE, 2011, p. 21)) tem relação com a área do imóvel, sendo 

possível afirmar que, quanto maior a área do apartamento, maior deverá ser o número de 

banheiros. Normalmente, o Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial reduz 

conforme o aumento da área, e, como o Censo Demográfico não questiona o tamanho da 

unidade, provavelmente a variável “banheiros” reflete o comportamento do aumento da 

área.  

A variável que mais influenciou positivamente o preço foi “tempo gasto até o trabalho”. 

Locais que apresentaram maior proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 

minutos para o trabalho (PDm30) tendem a ser mais caros, o que pode se justificar tanto 

pela redução dos custos de deslocamento quanto pelos ganhos de qualidade de vida, com 

horas que podem ser destinadas a outros afazeres.  Em uma cidade como São Paulo, onde 

o tempo médio de deslocamento ultrapassa 2h30 (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2018), 

é importante perceber como essa variável se relaciona com o discurso e a prática de 

incorporados que têm atuado na construção build to rent, ou construídos para alugar. Um 

exemplo disso é a Vitacon, incorporadora que, nos últimos anos, concentrou sua produção 

próximo a estações de trem e metrô e a eixos de grande circulação, como o corredor da 

Av. Rebouças.  
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7.1.2 Características exclusivas dos imóveis 

O segundo modelo estudado buscou prever o preço do metro quadrado do aluguel 

residencial ofertado online (PMQAO) a partir de atributos do imóvel e de três variáveis 

novas, criadas com base na oferta desses imóveis, via plataforma e imobiliárias:  

• Porcentagem de Domicílios Alugados Online (PDAO) – consiste na soma dos 

domicílios ofertados pela Plataforma A e pela Imobiliária B, divididos pelo 

número de domicílios alugados mapeados pelo Censo Demográfico 2010; 

• Porcentagem de Domicílios Alugados via Imobiliárias Digitais (PDAID) – 

consiste na divisão de domicílios ofertados pela Imobiliária B pelo número de 

domicílios alugados mapeados pelo Censo Demográfico 2010; 

• Porcentagem de Domicílios Alugados via Plataformas Digitais (PDAPD) –

consiste na divisão domicílios ofertados pela Plataforma A pelo número de 

domicílios alugados mapeados pelo Censo Demográfico 2010. 

As variáveis inicialmente previstas no modelo eram as apresentadas na Tabela 8, das 

quais dez foram excluídas após a realização das etapas descritas no início deste capítulo.  
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Tabela 8 – Variáveis das características dos imóveis– Utilizadas inicialmente no modelo RLM 

Código da variável Descrição da variável 

Mpreco Média do preço do metro quadrado da locação residencial 

ofertado online (R$) 

DPpreco Desvio-padrão do preço do metro quadrado da locação 

residencial ofertado online (R$) 

Mare_tl Média da área por imóvel 

DPar_tl Desvio-padrão da área por imóvel 

Mquarts Média do número de quartos dos imóveis 

DPqurts Desvio-padrão do número de quartos por imóvel 

Mbanhrs Média do número de banheiros e sanitários por imóvel 

DPbnhrs Desvio-padrão do número de banheiros e sanitários por 

imóvel 

Mvagas Média do número de vagas por imóvel 

DPvagas Desvio-padrão do número de vagas por imóvel 

Mlocttl Média do valor total da locação residencial ofertado online 

(R$) 

DPlcttl Desvio-padrão do valor total da locação residencial ofertado 

online (R$) 

PDAID Porcentagem de Domicílios Alugados via Imobiliárias 

Digitais 

PDAPD Porcentagem de Domicílios Alugados via Plataformas 

Digitais 

PDAO Porcentagem de Domicílios Alugados Online 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 2 – Mapa do Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e Variáveis das Características dos imóveis (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo – Utilizadas inicialmente no modelo RLM
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Quadro 2 – Mapa do Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e Variáveis das Características dos imóveis (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo – Utilizadas inicialmente no modelo RLM (continuação)
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Quadro 2 – Mapa do Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e Variáveis das Características dos imóveis (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo – Utilizadas inicialmente no modelo RLM (conclusão) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se do software R 4.0.2.  
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A análise visual dos mapas aponta para maiores valores da média da área por imóvel na 

região do Morumbi, na divisa entre Santo Amaro e Campo Belo, e no Alto de Pinheiros. 

Os mesmos locais, consequentemente, apresentam maior número de banheiros e maior 

média do valor total da locação residencial ofertado online (R$). Mesmo com a adoção 

dos filtros, observa-se a existência de locações com valor superior a R$ 56.000, valor 

cerca de 80 vezes maior do que o menor valor encontrado. Ao todo, existem cinco 

hexágonos em que a Média do valor total da locação residencial ofertado online (R$) 

ultrapassa R$ 25.000. Buscando auxiliar a visualização, o mapa de média do valor total 

da locação residencial ofertado online (R$) foi refeito, excluindo esses seis hexágonos. 

Figura 56 – Mapa das médias do valor total da locação residencial ofertado online (R$) menores que R$ 

25.000 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 

A respeito da média do número de quartos, observa-se que existe uma concentração de 

domicílios com menos de dois dormitórios na área central, principalmente entre os 

Distritos de Sé e República, e nos arredores, compostos por bairros como o Bixiga, Brás, 

Santa Ifigênia, Campos Elísios e Consolação. Esses valores também se repetem na região 
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do Itaim Bibi e ao longo da Marginal Pinheiros, entre o Parque Burle Marx e a Estação 

Berrini da Linha 9-Esmeralda da CPTM, locais com grande oferta de trabalho.  

O mapa “Média do número de banheiros e sanitários por imóvel” aponta como a 

concentração de banheiros nos domicílios se dá, principalmente, na Zona Sul e Oeste e 

vai gradualmente reduzindo, conforme se desloca para a Zona Leste, mas essa graduação 

não é uniforme, existindo locais onde o menor número de banheiros aparece primeiro, 

como é o caso dos Distritos da Sé e República, e locais que possuem números mais 

elevados, como Tatuapé, Água Rasa e Mooca, na Zona Leste, e Santana, na Zona Norte. 

Observa-se que a Porcentagem de Domicílios Alugados Online, via Plataforma 

Imobiliária e via Imobiliária Digital, apresenta, em muitos casos, valores iguais a um. 

Tratando-se de uma relação entre a oferta online de imóveis, seja via plataforma ou 

imobiliária, e o número de domicílios alugados fornecido pelo Censo Demográfico 2010, 

era esperado que nenhum dos valores ultrapassasse 1. Não poderia haver locais onde a 

oferta de imóveis para a locação fosse maior do que o estimado pelo Censo Demográfico 

2010, mas, como isso se mostrou constante, o que provavelmente decorre da intensa 

produção imobiliária da última década, foi necessário repensar o cálculo dessa variável.  

Em 2017, o Metrô realizou a pesquisa “Origem e destino da Região Metropolitana de São 

Paulo” e uma das variáveis coletadas foi o número de domicílios. Assumindo que a 

Proporção de Domicílios Alugados se manteve constante entre 2010 e 2020 (o que, talvez 

não seja é verdade, mas são os dados que existem), utilizou-se o número de domicílios 

encontrado na pesquisa e estimou-se o número de domicílios alugados. Em seguida, 

calcularam-se as novas Porcentagem de Domicílios Alugados Online, via Plataforma 

Imobiliária e via Imobiliária Digital, que se apresentam nos mapas a seguir. 
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Quadro 3 – Porcentagem de Domicílios Alugados Online, via Imobiliária Digital e via Plataforma de Mercado Imobiliário (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) 

no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.
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Diferentemente das porcentagens calculadas a partir do Censo Demográfico, em todos os 

casos, a partir da pesquisa “Origem e Destino”, observa-se que os valores próximos a um 

reduziram de maneira significativa. A partir desse novo cálculo, observa-se que a atuação 

da Plataforma A em poucos locais ultrapassa 10% da Porcentagem de Domicílios 

Alugados, enquanto a Imobiliária B possui a maior parte dos seus hexágonos com esse 

valor, porém apresenta ofertas nos distritos de Barra Funda, Perdizes e Jardim Paulista 

com elevadas porcentagens, atingindo patamares mais elevados (entre 80 e 100%).   

Essas novas variáveis foram incluídas na RLM que incorpora todos os modelos estudados 

e, além dessas, foram incorporadas as variáveis de renda per capita e renda média 

familiar, ambas presentes na pesquisa “Origem e Destino”, de 2017.  

 

Tabela 9 – Regressão RLM: Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial a partir das características 

dos imóveis 

y: Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) 

x1: Desvio-padrão do Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial (DPpreco) 

x2: Média da área dos imóveis (Mare_tl) 

x3: Média do número de banheiros por domicílio (Mbanhers) 

x4: Desvio-padrão do Valor total da Locação Residencial (DPlcttl) 

x5: Proporção de Domicílios Alugados Online via Plataforma (PDAPD) 

�̂� =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 +  𝛽3𝑥3 +  𝛽4𝑥4 +  𝛽5𝑥5 

�̂� =  15,014 +  0,93𝑥1 −  0,07𝑥2 +  6,53𝑥3 +  0,00𝑥4 +  12,78𝑥5 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade Significância 

(Intercept) 15,014 0,93 16,08 0,0000000 *** 

DPpreco 0,93 0,04 21,33 0,0000000 *** 

Mare_tl -0,07 0,00 -10,18 0,0000000 *** 

Mbanhrs 6,53 0,73 8,87 0,0000000 *** 

DPlcttl 0,00 0,00 7,63 0,0000000 *** 

PDAPD 12,78 1,14 11,19 0,0000000 *** 

 

Residual standard error: 9,674 on 846 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0,6919, Adjusted R-squared:  0,6901  

F-statistic:   380 on 5 and 846 DF, p-value: < 2.2e-16 

Fonte: Elaboração própria. 

O modelo resultante apresentou maior capacidade para explicar a formação do PMQAO, 

com um R² de 0, 6919 e Ajustado de 0, 6901. Em oposição aos modelos que utilizaram 

somente as variáveis presentes no Censo Demográfico, a análise exclusiva dos atributos 
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dos imóveis demonstrou que a Média de banheiros, aqui considerados tanto banheiros 

como sanitários, conforme apresentado no Capítulo 5, contribui, de maneira positiva, para 

a formação do preço, o que parece ser mais adequado. O custo de construção de áreas 

molhadas (banheiros e cozinha) é superior ao da construção dos demais cômodos (salas 

e quartos). Por esse motivo que o aumento da área da habitação tende a convergir com 

uma redução no preço da locação por metro quadrado, uma vez que o aumento no número 

de banheiros é menos expressivo que o aumento da área como um todo, o que é 

comprovado pela variável “média da área dos imóveis” (Mare_tl). 

Duas variáveis indicam que bairros onde o aluguel varia muito, seja considerando apenas 

a locação ou o somatório dos demais custos (condomínio e IPTU), contribuem para o 

aumento do preço. A longo prazo, é importante verificar se esse fenômeno é presente em 

locais onde começa a se desenvolver a expulsão dos moradores originais do bairro, em 

um fenômeno que parte da literatura apresenta como.  

A parte mais relevante do modelo diz respeito à presença da Plataforma A no hexágono. 

O PDAPD apresenta um coeficiente de + 12,78, indicando que a maior presença da oferta 

de locação via plataforma acarreta o aumento do preço.  

7.1.3 Distâncias do Geosampa 

O terceiro modelo utilizado buscou prever o preço do metro quadrado do aluguel 

residencial ofertado online (PMQAO) a partir do levantamento das distâncias dos imóveis 

até os serviços públicos no entorno. Partindo do levantamento realizado pelo Geosampa, 

foi calculada a distância mínima entre cada residência e os equipamentos de alimentação 

(feira livre, mercado público, sacolão), culturais (biblioteca, espaço cultural, museus, 

cinemas e outros), educação (CEU, escolas técnicas, rede privada de educação, rede 

pública de educação fundamental, rede pública de educação infantil, equipamentos do 

Sistema S15 e outros), esportes (centros esportivos, clubes esportivos, clubes de 

comunidade, estádios e outros), saúde (ambulatórios especializados, hospitais, 

equipamentos especializados em saúde mental – CAPS –, postos de saúde, equipamentos 

especializados em HIV e AIDS, equipamentos para emergência – UPAs e AMAs –, 

vigilância sanitária – Zoonose e SUVIS), segurança (polícia civil, militar, bombeiros e 

guarda civil metropolitana), cemitérios, parques e favelas.  

 
15 SESI, SENAI e SENAC 
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As variáveis inicialmente previstas no modelo foram as apresentadas na Tabela 11, das 

quais 16 foram excluídas após a realização das etapas descritas no início deste capítulo.  

Tabela 10 – Variáveis das médias das distâncias entre imóveis e equipamentos públicos – Utilizadas 

inicialmente no modelo RLM 

Código da variável Descrição da variável 

MDmetro Média da distância entre os imóveis e uma estação de metrô 

DPmetro Desvio-padrão da distância entre os imóveis e uma estação de metrô 

MDtrem Média da distância entre os imóveis e uma estação de trem 

DPtrem Desvio-padrão da distância entre os imóveis e uma estação de trem 

MDonibs Média da distância entre os imóveis e um ponto de ônibus 

DPonibs Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um ponto de ônibus 

MDalime Média da distância entre os imóveis e um equipamento de alimentação 

DPalime Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um equipamento de 

alimentação 

MDcult Média da distância entre os imóveis e um equipamento de cultura 

DPcult Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um equipamento de 

cultura 

MDedu Média da distância entre os imóveis e um equipamento de educação 

DPedu Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um equipamento de 

educação 

MDesprt Média da distância entre os imóveis e um equipamento de esportes 

DPesprt Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um equipamento de 

esportes 

MDsaude Média da distância entre os imóveis e um equipamento de saúde 

DPsaude Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um equipamento de 

saúde 

MDcemi Média da distância entre os imóveis e um cemitério 

DPcemi Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um cemitério 

MDsegu Média da distância entre os imóveis e um equipamento de segurança 

pública 

DPsegu Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um equipamento de 

segurança pública 

MDparq Média da distância entre os imóveis e um parque 

DPparq Desvio-padrão da distância entre os imóveis e um parque 

MDfav Média da distância entre os imóveis e uma favela 

DPfav Desvio-padrão da distância entre os imóveis e uma favela 

                                                                Fonte: Elaboração própria.  
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Quadro 4 – Mapa do Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e Variáveis das média das distâncias entre imóveis e equipamentos públicos 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo – Utilizadas inicialmente no modelo RLM (continuação)
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Quadro 4 – Mapa do Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e Variáveis das média das distâncias entre imóveis e equipamentos públicos 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo – Utilizadas inicialmente no modelo RLM (continuação)
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Quadro 4 – Mapa do Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e Variáveis das média das distâncias entre imóveis e equipamentos públicos 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo – Utilizadas inicialmente no modelo RLM (continuação)

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 4 – Mapa do Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e Variáveis das média das distâncias entre imóveis e equipamentos públicos 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo – Utilizadas inicialmente no modelo RLM (conclusão)

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando-se do software R 4.0.2 
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Diferentemente dos outros mapas, é possível observar como a oferta de equipamentos 

públicos, que historicamente seguiu um modelo bem delimitada entre o centro, apresenta 

variações no município de conforme o tipo de equipamento. No caso do metrô, é possível 

de observar como as menores distancias aparecem em uma distribuição similar a uma 

Cruz de Lorena, com dois eixos no sentido Leste-Oeste. Já as menores distâncias média 

entre os imóveis e os parques, por exemplo, estão concentradas no eixo Norte-Sul do 

município, um pouco mais a Leste da área central, e vai crescendo conforme se desloca 

para Oeste ou para Leste.  

Tabela 11 – Regressão RLM: Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial a partir da média das 

distâncias entre os imóveis e equipamentos públicos 

y: Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) 

x1: Distância média entre o imóvel e uma estação de metrô (MDmetro) 

x2: Distância média entre o imóvel e uma estação de trem (MDtrem) 

x3: Distância média entre o imóvel e algum equipamento de alimentação (MDalime) 

x4: Distância média entre o imóvel e algum equipamento cultural (MDcult) 

x5: Desvio-padrão da distância média entre o imóvel e algum equipamento de alimentação (DPcult) 

x5: Distância média entre o imóvel e algum equipamento de saúde (MDsaude) 

x5: Distância média entre o imóvel e algum parque (MDparq) 

x5: Distância média entre o imóvel e alguma favela (MDfav) 

�̂� =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 +  𝛽3𝑥3 +  𝛽4𝑥4 +  𝛽5𝑥5 +  𝛽6𝑥6 + 𝛽7𝑥7 

�̂� =  32,83 −  0,00𝑥1 −  0,00𝑥2 +  0,00𝑥3 −  0,00𝑥4 +  0,00𝑥5 +  0,00𝑥6 +  0,00𝑥7 

 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade Significância 

(Intercept) 32,83 1,30 25,13 0,000000 *** 

MDmetro -0,00 0,00 -8,92 0,000000 *** 

MDtrem -0,00 0,00 -5,43 0,000000 *** 

MDalime 0,00 0,00 4,74 0,000031 *** 

MDcult -0,00 0,00 -14,10 0,000000 *** 

DPcult 0,00 0,00 7,84 0,000000 *** 

MDsaude 0,00 0,00 2,62 0,008895 ** 

MDparq 0,00 0,00 3,07 0,000418 *** 

(*) Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 14.11 on 844 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0,3465, Adjusted R-squared:  0,3411  

F-statistic: 63.92 on 7 and 844 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Fonte: Elaboração própria. 
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O modelo resultante apresentou baixa capacidade para explicar a formação do PMQAO 

com um R² de 0, 3465 e Ajustado de 0, 3411. Da mesma maneira que o modelo anterior 

destacou a proximidade do trabalho como uma variável positiva na formação do 

PMQAO, nesse novo modelo é possível observar que a proximidade do transporte de 

grandes massas contribui para a formação do preço. O aumento da distância do imóvel 

em relação às estações de metrô (MDmetro) ou trem (MDtrem) tende a influenciar 

negativamente a formação do preço.  

Além disso, equipamentos culturais tendem a influenciar positivamente o PMQAO, 

enquanto equipamentos de alimentos (mercados, sacolões, feiras livres e Bom Prato), 

saúde e favelas influenciam negativamente.  

7.1.4 A união dos três modelos  

O último modelo executado compilou todas as variáveis apresentadas anteriormente e, a 

partir delas, buscou prever o preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado 

online (PMQAO).  A união dos três conjuntos de dados: média das distâncias entre 

habitações e equipamentos públicos, características exclusivas dos imóveis e variáveis do 

Censo Demográfico 2010, somadas às variáveis da pesquisa “Origem e Destino”, de 

2017, contribuiu de maneira significativa para a formação de um modelo mais capacitado 

para explicar a formação do PMQAO, apresentando um R² de 0,7405 Ajustado de 0,7383, 

valor superior do que se a mesma regressão tivesse sido realizada somente com as 

variáveis selecionadas pelos três modelos anteriores (0,7375 e  0,735, respectivamente).  

As variáveis inicialmente previstas no modelo eram as apresentadas nos Quadros 2, 3 e 

4, das quais 50 foram excluídas após a realização das etapas descritas no item início do 

Capítulo 7.  
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Tabela 12 – Regressão RLM: Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial a partir de 

características do Censo Demográfico 2010, tipologia dos imóveis, Pesquisa Origem e Destino e distância 

até equipamentos públicos 

y: Preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) 

x1: Proporção de moradores por domicílio alugado (PMA). 

x2: Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) 

x3: Renda per capita mensal (r_perc) 

x4: Desvio-padrão do preço do aluguel (DPpreco) 

x5: Média da área dos domicílios (Mare_tl) 

x6: Média do número de quartos por domicílio (Mquarts) 

x7: Proporção de Domicílios Alugados Online via Plataforma (PDAPD) 

 

�̂� =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 +  𝛽3𝑥3 +  𝛽4𝑥4 +  𝛽5𝑥5 +  𝛽6𝑥6 + 𝛽7𝑥7 

�̂� =  22,38 −  8,3𝑥1 +  33,84𝑥2 +  0,00𝑥3 +  0,80𝑥4 −  0.03𝑥5 +  5,19𝑥6 +  67,65𝑥7 

 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade Significância 

Intercepto 22,38 4,60 4,85 0,000001 *** 

PMA -8,30 1,19 -6,92 0,000000 *** 

PDm30 33,84 3,98 8,48 0,000000 *** 

r_perc 0,00 0,00 9,81 0,000000 *** 

DPpreco 0,80 0,03 20,73 0,000000 *** 

Mare_tl -0,03 0,00 -7,70 0,000000 *** 

Mquarts 5,19 0,63 8,11 0,000000 *** 

PDAPD(ajustada) 67,65 10,76 6,28 0,000000 *** 

Significância:  0 = “***”;  0,001 = “**”;  0,01 = “*”;  0,05 =  “.”; 0,1 = “”  
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R² = 0,7593     R² Ajustado = 0,7573 

 

Mapa de resíduos absolutos 

 

Teste de normalidade do erro 

Teste Graus de liberdade Valor Probabilidade 

Jarque-Bera 2 1021 0,000000 

 

Teste de homocedasticidade 

Teste Graus de liberdade Valor Probabilidade 

Breusch-Pagan 7 52,82 0,000000 

Koenker-Bassett    

Fonte: Elaboração própria 

Com todas as variáveis, observa-se que a variável renda reduziu a influência positiva na 

formação do preço e foi alterada da média do total do rendimento nominal mensal dos 

domicílios particulares permanentes (AR619v3) para renda per capita. A proximidade do 
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trabalho também foi mantida como característica importante na formação do preço, mas 

houve uma redução no seu coeficiente, comparado ao levantamento anterior.  

O que chamou atenção foi o valor do coeficiente da Média do Número de Quartos 

(Mqarts), influenciando de maneira positiva e bastante significativa na formação do 

preço. A provável explicação para essa influência é a conjuntura atual com a pandemia 

da covid-19 (2020/21) e a necessidade da manutenção do trabalho em casa por parte da 

população. Desde o início da pandemia, tem-se observado uma busca por imóveis 

maiores, casas tanto no município como fora dele, espaços mais bem definidos, varandas 

e até quartos de hotéis transformados em pequenos escritórios individuais. Assim, a 

existência de um cômodo extra utilizado como um local separado para o trabalho tem 

influenciado de maneira significativa a formação do preço de locação.    

Por mais que o Quadro 3 indique que a Proporção de Domicílios Alugados Online via 

Plataforma Imobiliária é pequena, é importante observar como esta afeta de maneira 

positiva a formação do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$). 

7.2 Modelo de regressão espacial 

Se, nos modelos de regressão linear, o ideal é que as observações sejam independentes, 

ao se verificar amostras considerando fatores espaciais, é muito difícil que isso aconteça 

(FRANCISCO, 2010, apud FOTHERINGHAM; BRUNSDON; CHARLTON, 2002; 

CÂMARA; CAMARGO, 2002). Assim, uma alternativa para a incorporação de 

características espaciais e enriquecimento do modelo estudado “nas técnicas de regressão 

é incluir termos autorregressivos baseados em proximidade ou adjacência (alguma 

medida de influência da vizinhança) ou pela adoção de métodos locais (na melhor 

conceituação espacial do termo), ao invés de globais” (FRANCISCO, 2010). 

Uma dessas maneiras é verificar a autocorrelação espacial, que “avalia e analisa o grau 

de dependência entre as observações no espaço” (ibidem). Entre os métodos adotados, 

existe a possibilidade de se elaborar uma matriz de vizinhança, na qual verifica-se quais 

são os vizinhos de uma determinada observação e, conhecendo estes, é possível analisar 

“em que medida uma observação está associada (correlacionada) às observações de sua 

vizinhança” (ibidem).  

Após a realização dos modelos de Regressões Lineares Múltiplas, verificou-se a 

possibilidade de se aprimorar o modelo existente inserindo características espaciais para 
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se discutir o Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial. Para isso, foi utilizado o 

índice I de Moran, índice utilizado como um verificador de autocorreção espacial. De 

maneira resumida, esse índice analisa os resíduos 𝜀i do modelo e busca identificar se “são 

independentes e não correlacionados com a variável dependente, têm variância constante 

e apresentam distribuição normal com média zero” (CÂMARA et al., 2002). No índice I 

de Moran, cada observação contribui individualmente na composição do:  

indicador global de dependência espacial. A esse conjunto de 

contribuições locais, ou componentes individuais, devidamente 

adaptado em sua formulação, denominamos Local Indicators of Spatial 

Association (LISA), que pode ser visualizado espacialmente e testado 

para significância estatística para prover uma indicação de padrões de 

concentração espacial da variável em estudo na área (FRANCISCO, 

2010). 

 

O indicador global de dependência espacial é essencial para determinar se é possível 

utilizar um modelo espacial, “uma vez que a dependência entre as observações altera o 

poder explicativo do modelo” (CÂMARA et al., 2002). 

Diferentemente das Regressões Lineares Múltiplas, Modelos de Dependência Espacial 

podem assumir que diferentes valores estatísticos variam de acordo com o espaço 

(FRANCISCO, 2010). O Spatial Auto Regressive (SAR), “supõe que é possível capturar 

a estrutura de correlação espacial num único parâmetro, que é adicionado ao modelo de 

regressão tradicional” (CÂMARA et al., 2002), expressado pela seguinte equação: 

𝛾 = 𝜌𝜔𝛾 +  𝑥𝛽 +  𝜀 

Modelos como o Geographically Weighted Regression (GWR), porém, são ajustados de 

acordo com a localidade (FRANCISCO, 2010). “Basicamente, você roda uma regressão 

para cada localização, ao invés de fazer para a área de estudo como um todo” 

(MITCHELL, 2005, p. 219, traduzido pelo autor), o que resulta na seguinte equação: 

�̂� = 𝛽0(𝑔) +  𝛽1(𝑔)𝑥1 + 𝛽2(𝑔)𝑥2 + ⋯ 𝛽𝑝(𝑔)𝑥𝑝 +  𝜀 

Diferença ilustrada por Francisco (2010) em seu doutorado: 
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Figura 57 – Diferenças entre os Modelos de Regressão Linear OLS, SAR e GWR 

 

Fonte: Francisco, 2010, adaptado. 

Adotando-se uma matriz de vizinhança de contiguidade (adjacência) de primeira ordem 

do tipo Queen, o que quer dizer que cada hexágono considerado possui apenas seis 

vizinhos, uma vez que “considera vizinhos dois polígonos que tenham pelo menos um 

ponto (vértice) em comum” (FRANCISCO, 2010, p. 194), foi calculado o I de Moran, 

seguido da elaboração do mapa de autocorrelação espacial local (LISA maps).  

De todas as 65 variáveis inicialmente disponíveis pelo modelo, a variável Preço do Metro 

Quadrado da Locação Residencial não foi a que apresentou o maior índice, e sim a nona, 

conforme indicado pela Tabela 14. Características de renda, distância entre a moradia e o 

trabalho e a concentração da população PPI apresentaram valores maiores, reforçando 

como, no município de São Paulo, a diferença entre centro e periferia ainda é expressiva, 

mesmo considerando-se apenas a área onde há competição entre a plataforma e as 

imobiliárias tradicionais. 
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Tabela 13 – I de Moran – Valores obtidos 

Nome da 

variável 

I de Moran   Nome da 

variável 

I de Moran   Nome da 

variável 

I de 

Moran 

PDMH1m 0.92  Mlocttl 0.58  MDesprt 0.28 

PDm30 0.91 PDAIT 0.56 DPfav 0.27 

r_perc 0.86 PDAPD 0.56 DPbnhrs 0.27 

pop 0.77 HP_SC 0.54 DPesprt 0.27 

r_mean 0.76 PDAO_od 0.51 DPsegu 0.27 

PPPI 0.75 PDAO 0.50 MDparq 0.27 

AB61v5 0.75 HD_SC 0.50 DPmetro 0.25 

fami 0.74 PDAIT_d 0.49 MDsaude 0.25 

dom 0.74 Mbanhrs 0.47 MDcemi 0.25 

PDh1 0.73 Mare_tl 0.47 DPsaude 0.24 

MDtrem 0.72 MDcult 0.45 DPparq 0.24 

PMA 0.68 DPpreco 0.42 DPqurts 0.24 

MDmetro 0.68 DPar_tl 0.40 DPtrem 0.23 

AR619v3 0.68 SCMBan 0.37 DPonibs 0.23 

PDA 0.67 MDedu 0.34 DPalime 0.23 

Mpreco 0.65 PDAPD_d 0.33 MDonibs 0.22 

APDpDrm 0.62 MDfav 0.31 MDalime 0.21 

SCsdBan 0.62 DPedu 0.31 DPcult 0.18 

DPlcttl 0.60 Mquarts 0.31 APMdDrm 0.18 

qtd_h_m 0.59 MDsegu 0.29 DPPTot 0.14 

PArv 0.58 DPcemi 0.29 PDAR 0.12 

    DPvagas 0.00 

    Mvagas 0.00 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial apresenta um valor superior ao 

moderado, mesmo apresentando o décimo sexto maior valor do índice I de Moran, , o que 

indica a existência de clusters e que valores similares se encontram próximos. A Figura 

58 reforça a existência de um centro bem delimitado, em que há concentração do Preço 

do Metro Quadrado da Locação Residencial elevado próximo a outros valores elevados, 

contrastando com a periferia, onde a concentração do preço apresenta valores baixos, mas 
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que pela área delimitada estes se concentram quase que exclusivamente na Zona Leste do 

Município.  

Figura 58 – I de Moran – Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial (agregados em 

malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 

Em relação à elaboração dos LISA maps, observa-se que existe uma diferença visual 

quando realizado o mesmo procedimento utilizando-se o software R e o GeoDA. Em 

ambos os casos, a simbologia adotada apresenta seis classes, que, traduzidas, seriam: 

“alto-alto (azul-escuro, em que a área apresenta alto valor e suas áreas vizinhas também), 

baixo-baixo (vermelho-escuro), baixo-alto (azul-claro) e alto-baixo (vermelho-claro)” 

(FRANCISCO, 2010), além do branco, em que não há significância, e do cinza, quando 

não há dados.  

Visualmente, os resultados obtidos pelos diversos LISA maps tabulados na Tabela 14 são 

apresentados no Quadro 5. 

  

I de Moran – Preço do Metro Quadrado da Locação Residencial 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Número de domicílios 

I de Moran – População (setor censitário) 

I de Moran – Valor do rendimento nominal médio mensal 

das pessoas responsáveis por domicílios particulares 

permanentes (com e sem rendimento) 

I de Moran – Número de domicílios 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Total do rendimento nominal mensal dos 

domicílios particulares permanentes (Setor Censitário) 

I de Moran – Média do número de sanitários por 

domicílios particulares permanentes (Setor Censitário) 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Proporção de Domicílios Alugados 

I de Moran – Desvio-padrão do número de sanitários 

por domicílios particulares permanentes (Setor 

Censitário) 

I de Moran – Proporção de moradores pretos, pardos e 

indígenas) 

I de Moran – Proporção de moradores por domicílios 

alugados 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

 

 

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Proporção de domicílios arborizados 

I de Moran – Porcentagem de Domicílios Alugados via 

Imobiliárias Digitais 

 

I de Moran – Porcentagem de Domicílios Alugados via 

Plataformas Digitais 

 

I de Moran – Proporção de moradores por domicílios 

alugados 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Proporção de pessoas que se deslocam 

em menos de 30 min para o trabalho 

I de Moran – Proporção de Domicílios com Alvenaria 

Revestida 

I de Moran – Desvio-padrão do número de dormitórios por 

domicílios particulares permanentes (Área de Ponderação) 

I de Moran – Média do número de dormitórios por 

domicílios particulares permanentes (Área de Ponderação) 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Desvio-padrão do preço do metro 

quadrado da locação residencial ofertado online (R$) 

I de Moran – Preço do metro quadrado do aluguel 

residencial ofertado online (R$) 

I de Moran – Proporção de pessoas que se deslocam 

em mais de 1h para o trabalho 

I de Moran – Proporção de pessoas que se deslocam 

entre 30 e 60 min para o trabalho 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Desvio-padrão do número de quartos por imóvel 

I de Moran – Média do número de quartos dos imóveis 

I de Moran – Desvio-padrão da área por imóvel 

I de Moran – Média da área por imóvel 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Desvio-padrão do número de vagas por imóvel 

I de Moran – Média do número de vagas por imóvel 

I de Moran – Desvio-padrão do número de banheiros e 

sanitários por imóvel 

I de Moran – Média do número de banheiros e sanitários por 

imóvel 
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Quadro 5 – I de Moran e LISA maps do preço do metro quadrado do aluguel residencial ofertado online 

(R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 

500m de lado) no município de São Paulo (continuação) 

  

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  

  

I de Moran – Porcentagem de Domicílios Alugados via 

Imobiliárias Digitais 

I de Moran – Porcentagem de Domicílios Alugados Online 

I de Moran – Desvio-padrão do valor total da locação 

residencial ofertado online (R$) 

I de Moran – Média do valor total da locação residencial 

ofertado online (R$) 
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Ao se analisarem todos os LISA maps, é possível perceber que as distribuições das 

variáveis não se dão majoritariamente de maneira uniforme no território para todas. Há 

um padrão bem definido para parte das variáveis de uma concentração de regiões alto-

alto, em parte da área central que se desloca ao Sul do município, e baixo-baixo, na 

periférica como o caso da Proporção de Moradores por Domicílios Alugados, e variáveis 

como renda, pouca distância até o trabalho, Proporção de Pretos Pardos e Indígenas. 

Analisando a proporção de domicílios alugados online, via plataforma e via imobiliária é 

possível de observar que esse padrão não se repete integralmente. Existem nichos de 

concentração alto-alto tanto na Zona Norte como na Leste do município e diferentemente 

das variáveis de renda e deslocamento até o trabalho, a os locais baixo-baixo se 

apresentam mais dispersos, e em menor área próximas a Zona Leste e nos hexágonos 

próximos à divisa dos municípios do ABC. 

Características exclusivas da tipologia dos imóveis, como área, quartos e banheiros, tanto 

para média quanto para desvio-padrão, apresentam-se um pouco deslocadas da região 

central, com maior concentração na região da Zona Sul e Zona Oeste, entre os bairros 

Morumbi, Panamby, Vila Andrade, Pinheiros, Itaim e Brooklin.  

Os resultados obtidos ao longo deste capítulo indicam a possibilidade da realização de 

Modelos de Dependência Espacial. Essa constatação também pode ser observada a partir 

da análise dos resíduos e sua dependência espacial, conforme indicado no Quadro 6.  
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Quadro 6 – Resultados da Avaliação de Dependência Espacial dos Resíduos do Modelo RLM do preço do 

metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente 

(agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2 
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Assim prosseguiu-se com a realização de dois modelos: um espacial global (SAR) e outro 

local (GWR). 

SAR – Spatial Auto Regressive, Modelo Espacial Auto-Regressivo  

Foi elaborado um modelo SAR, tendo como base a regressão obtida anteriormente. O 

modelo apresenta adjacência Queen e 1ª ordem. É possível observar um pequeno ganho 

no coeficiente de determinação R² do modelo SAR comparado ao RLM, passando de 

0,7593 (RLM) para 0, 785650 (SAR). 

Quadro 7 – Resultados do Modelo SAR com matriz de adjacência Queen de 1ª ordem do Preço do Metro 

Quadrado de Locação Online a partir da Proporção de Moradores por domicilio alugados (PMA) + 

Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) + Renda per capita 

Mensal (r_perc) + Desvio-padrão do preço do aluguel (DPpreco) + Média da área dos domicílios (Mare_tl) 

+ Média do número de quartos por domicílios (Mquarts) + Proporção de Domicílios Alugados Online via 

Plataforma (PDAPD) (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (n = 

852 áreas) 

Variável Coeficiente Erro Padrão Z value Probabilidade 

W_Mpreco 0,34 0,03 9,58 0,00000 

Intercepto 10,44 4,50 2,32 0,02034 

PMA -4,95 1,18 -4,17 0,00003 

PDm30 16,23 4,17 2,32 0,00010 

r_perc 0,00 0,00 4,93 0,00000 

DPpreco 0,74 0,03 19,94 0,00000 

Mare_tl -0,04 0,00 -9,25 0,000000 

Mquarts 5,56 0,60 9,25 0,000000 

PDAPD 61,91 10,13 6,10 0,000000 
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Mapa de resíduos absolutos     R² = 0,785650 

 

Teste de dependência espacial 

Teste Graus de liberdade Valor Probabilidade 

Likelihood Ratio Test 1 78,41 0,0000000 

Teste de normalidade do erro 

Teste Graus de liberdade Valor Probabilidade 

Jarque-Bera 2 1163,2 0,0000000 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,36 0,0000000 

Teste de homocedasticidade 

Teste Graus de Liberdade Valor Probabilidade 

Breusch-Pagan 7 249,93 0,0000000 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2.  
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Quadro 8 – Resultados da Avaliação de Dependência Espacial dos Resíduos do Modelo RLM do preço do 

metro quadrado do aluguel residencial ofertado online (R$) e das demais variáveis utilizadas inicialmente 

no modelo RLM (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 

 

Teste – I de Moran 

Valor Probabilidade 

0,1207235340 < 2,00 E-16 
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O histograma de resíduos aparenta normalidade. A autocorrelação espacial (I de Moran) 

é baixa (0,12) e apresenta um valor menor quando comparado com o valor do modelo de 

RLM, o que indica que a dependência espacial da relação foi capturada pelo modelo de 

regressão. 

GWR – Geographically Weighted Regression  

Após a realização do modelo espacial global (SAR), foram realizados dois modelos locais 

(GWR). Seguindo os mesmos procedimentos adotados por Francisco (2010), “adotaram-

-se kernels adaptáveis do tipo gaussiano e bi-square, com o número (fixo) de vizinhos 

sugerido pela minimização do AIC” (204). Para o modelo gaussiano, foram k = 23 

vizinhos (AICc = 6.033,37 (AICc = 5844,84) e, para o modelo bi-quadrado, k = 84 (AICc 

= 5826,22). 

Quadro 9 – Resultados da Regressão GWR com kernel gaussiano (k = 25) do Preço do Metro Quadrado 

de Locação Online a partir da Proporção de Moradores por domicílios alugados (PMA) + Proporção de 

pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) + Renda per capita Mensal (r_perc) 

+ Desvio-padrão do preço do aluguel (DPpreco) + Média da área dos domicílios (Mare_tl) + Média do 

número de quartos por domicílios (Mquarts) + Proporção de Domicílios Alugados Online via Plataforma 

(PDAPD) (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (n = 852) 

GWR com kernel gaussiano (k = 23) do Proporção de Moradores por domicílio alugados (PMA) + 

Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) + Renda per Capta 

Mensal (r_perc) + Desvio padrão do preço do aluguel (DPpreco) + Média da área dos domicílios (Mare_tl) 

+ Média do número de quartos por domicílios (Mquarts) + Proporção de Domicílios Alugados Online via 

Plataforma (PDAPD) (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (n = 

852) 

Variável Mínimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo 

Intercepto -6,38 E+01 6,33 E+00 1,82 E+01 2,85 E+01 71,46 

PMA -2,14 E+01 -8,58 E+00 -5,97 E+00 -2,60 E+00 7,35 

PDm30 -2,62 E+01 1,60 E+01 2,75 E+01 4,63 E+01 137,08 

r_perc -4,28 E-03 2,51 E-03 4,02 E-03 6,15 E-03 0,01 

DPpreco 3,81 E-01 6,07 E-01 7,64 E-01 9,05 E-01 1,48 

Mare_tl -1,51 E-01 -1,03 E-01 -7,73 E-02 -3,94 E-02 0,02 

Mquarts -4,46 E+00 3,40 E+00 6,62 E+00 8,48 E+00 16,43 

PDAPD -2,22 E+02 5,20 E+01 1,41 E+02 2,28 E+02 358,74 
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R² = 0,8636513    R² Ajustado= 0,8334468 

Mapa de resíduos absolutos 

 

Teste de normalidade do erro 

Teste Graus de liberdade Valor Probabilidade 

Jarque-Bera 2 1286,5 0,0000000 

Teste de homocedasticidade 

Teste Graus de liberdade Valor Probabilidade 

Breusch-Pagan - - - 
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Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 
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Há uma melhoria significativa na ampliação da capacidade preditiva do modelo, elevando 

o R-quadrado de 0, 7856 (SAR) para 0,8286 (GWR). 

Além disso, é possível fazer a mesma afirmação a respeito dos resíduos. O histograma de 

resíduos aparenta normalidade e a autocorrelação espacial (I de Moran) do termo de erro 

é muito baixa (-0,04), o que indica que a dependência espacial da relação foi 

convenientemente capturada pelo modelo de regressão. 

Um dos maiores benefícios da utilização da regressão GWR é analisar como as variáveis 

influenciam de maneira diferente o Preço do Metro Quadrado de locação ao longo da 

cidade e como o R² varia ao longo do espaço. Tais variações podem ser verificadas a 

partir do Quadro 10. 
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Quadro 10 – Distribuição Espacial dos Parâmetros – GWR – com kernel gaussiano (k = 23) do Preço do Metro Quadrado de Locação Online a partir da Proporção de Moradores 

por Domicílio Alugado (PMA) + Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) + Renda per capita mensal (r_perc) + Desvio-padrão do 

preço do aluguel (DPpreco) + Média da área dos domicílios (Mare_tl) + Média do número de quartos por domicílios (Mquarts) + Proporção de Domicílios Alugados Online via 

Plataforma (PDAPD) (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (n = 852) 
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Quadro 10 – Distribuição Espacial dos Parâmetros – GWR – com kernel gaussiano (k = 23) do Preço do Metro Quadrado de Locação Online a partir da Proporção de Moradores 

por Domicílio Alugado (PMA) + Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) + Renda per capita mensal (r_perc) + Desvio-padrão do 

preço do aluguel (DPpreco) + Média da área dos domicílios (Mare_tl) + Média do número de quartos por domicílios (Mquarts) + Proporção de Domicílios Alugados Online via 

Plataforma (PDAPD) (n = 852) (agregados em malha hexagonal de 500m de lado) no município de São Paulo (conclusão) 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 
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Em relação às variáveis, o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis 

por domicílios particulares permanentes (com e sem rendimento) aumenta o seu coeficiente 

conforme se desloca para o Leste do município, afetando o Preço do Metro Quadrado de 

Locação Online.  

A Proporção de Moradores por Domicílio Alugado (PMA) atua influenciando negativamente o 

preço em quase todo o município, com exceção de duas regiões, sendo essas: os distritos de 

Belém, Brás, Mooca e parte do Ipiranga, sendo os dois primeiros onde existe a concentração de 

imigrantes e trabalhadores têxteis na cidade, além dos arredores da divisa com o município de 

Osasco, entre Jaguaré e São Domingos, sendo esse segundo em maior intensidade. Um pouco 

mais a Leste, na Vila Leopoldina e em todos os distritos vizinhos, observa-se um dos locais 

onde a proporção de pessoas que se deslocam em menos de 30 min para o trabalho (PDm30) 

mais afeta o valor da locação, característica também presente no sul de Moema, mas com menor 

extensão territorial.  

O desvio-padrão do preço do aluguel (DPpreco) influência de maneira positiva a divisa do 

Jardim Paulista e de Pinheiros e sua influência no preço vai se reduzindo de maneira similar a 

uma onda, como o efeito de uma gota em uma superfície com água. A influência da Proporção 

de Domicílios Alugados via Plataforma de Mercado Imobiliário (PDAPD) atua quase que de 

maneira inversa nessa região, onde, nos arredores de Pinheiros, a influência positiva se coloca 

em parte da divisa do município, na Zona Oeste, e nos distritos de Jabaquara, Cursino e Sacomã, 

próximo à divisa de Diadema e São Bernardo do Campo e do distrito de Itaquera. 

As variações territoriais do R² auxiliam a demonstrar locais nos quais a explicação de um 

determinado acontecimento acontece de maneira mais eficiente. Observam-se valores elevados 

do R² local em quase todo o mapa. Chama atenção a concentração de dois polos bem definidos, 

em que os valores obtidos pelo R² ultrapassam 0,9, como é o caso da Zona Leste do município 

e dos arredores da área central, concentrados nas subprefeituras de Pinheiros e da Sé, no centro 

expandido e em parte de Ermelino Matarazzo e Itaquera. Pode-se dizer que era esperado que o 

modelo oferecesse maior precisão na região central, dado o grande volume de imóveis presentes 

na região. É intrigante que isso se repita na Zona Leste do município, o que pode auxiliar 

estudos futuros.  

Conclui-se que a adoção dos dois modelos – o espacial global (SAR) e o local (GWR) – 

contribuiu de maneira significativa para a elaboração do modelo da área estudada. O quadro a 

seguir resume as principais diferenças e os ganhos entre os três modelos utilizados. 
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Quadro 11 – Resultados dos Modelos de Regressão do Preço do Metro Quadrado de Locação Online a partir da 

Proporção de Moradores por Domicílios Alugados (PMA) + Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 

30 min para o trabalho (PDm30) + Renda per capita mensal (r_perc) + Desvio-padrão do preço do aluguel 

(DPpreco) + Média da área dos domicílios (Mare_tl) + Média do número de quartos por domicílio (Mquarts) + 

Proporção de Domicílios Alugados Online via Plataforma (PDAPD) (agregados em malha hexagonal de 500m de 

lado) no município de São Paulo (n = 852) 

 

RLM Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade Significância 

R²  = 0,75 Intercepto 22,38 4,60 4,85 0,000001 *** 

 PMA -8,30 1,19 -6,92 0,000000 *** 

 PDm30 33,84 3,98 8,48 0,000000 *** 

 r_perc 0,00 0,00 9,81 0,000000 *** 

 DPpreco 0,80 0,03 20,73 0,000000 *** 

 Mare_tl -0,03 0,00 -7,70 0,000000 *** 

 Mquarts 5,19 0,63 8,11 0,000000 *** 

 PDAPD(ajustada) 67,65 10,76 6,28 0,000000 *** 

Significância:  0 = “***”;  0,001 = “**”;  0,01 = “*”;  0,05 =  “.”; 0,1 = “”  

SAR Variável Coeficiente Erro Padrão Z value Probabilidade 

R² = 0.78 
W_Mpreco 0,34 0,03 9,58 0,00000 

 Intercepto 10,44 4,50 2,32 0,02034 

 PMA -4,95 1,18 -4,17 0,00003 

 PDm30 16,23 4,17 2,32 0,00010 

 r_perc 0,00 0,00 4,93 0,00000 

 DPpreco 0,74 0,03 19,94 0,00000 

 Mare_tl -0,04 0,00 -9,25 0,000000 

 Mquarts 5,56 0,60 9,25 0,000000 

 PDAPD 61,91 10,13 6,10 0,000000 

 

GWR Variável Mínimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo 

R² = 0.86 Intercepto -6,38 E+01 6,33 E+00 1,82 E+01 2,85 E+01 71,46 

 PMA -2,14 E+01 -8,58 E+00 -5,97 E+00 -2,60 E+00 7,35 

 PDm30 -2,62 E+01 1,60 E+01 2,75 E+01 4,63 E+01 137,08 

 r_perc -4,28 E-03 2,51 E-03 4,02 E-03 6,15 E-03 0,01 

 DPpreco 3,81 E-01 6,07 E-01 7,64 E-01 9,05 E-01 1,48 

 Mare_tl -1,51 E-01 -1,03 E-01 -7,73 E-02 -3,94 E-02 0,02 

 Mquarts -4,46 E+00 3,40 E+00 6,62 E+00 8,48 E+00 16,43 

 PDAPD -2,22 E+02 5,20 E+01 1,41 E+02 2,28 E+02 358,74 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 
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Quadro 11 – Resultados dos Modelos de Regressão do Preço do Metro Quadrado de Locação Online a partir da 

Proporção de Moradores por Domicílios Alugados (PMA) + Proporção de pessoas que se deslocam em menos de 

30 min para o trabalho (PDm30) + Renda per capita mensal (r_perc) + Desvio-padrão do preço do aluguel 

(DPpreco) + Média da área dos domicílios (Mare_tl) + Média do número de quartos por domicílio (Mquarts) + 

Proporção de Domicílios Alugados Online via Plataforma (PDAPD) (agregados em malha hexagonal de 500m de 

lado) no município de São Paulo (n = 852) 

Modelo Gráfico Resíduos Resíduos absolutos 

RLM 

 

 

SAR 

 

 

GWR 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando-se do software R 4.0.2. 
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8 Achados 

O objetivo principal a ser estudado neste trabalho é como se configuram as plataformas de 

mercado imobiliário no município de São Paulo e o que as difere das imobiliárias tradicionais. 

Buscou-se verificar área de atuação, tipologia e preço de locação dos imóveis ofertados.  

A partir das cinco hipóteses apresentadas no Capítulo Cinco e dos resultados obtidos, foi 

construída a seguinte tabela: 

Tabela 14 – Testes de Hipótese entre as variáveis importantes de tipologia dos imóveis e Preço do Metro 

Quadrado de Locação Residencial Online e resultados 

Teste Hipótese Resultado Novidade 

I 

H1: A média das áreas dos imóveis 

ofertados pela Plataforma A é 

diferente da média das áreas dos 

imóveis ofertados pela Imobiliária 

B 

Hipótese confirmada adotando a 

UH como unidade de análise. 

Agrupando por hexágonos 

observam-se locais com 

diferenças significantes 

positivas e negativas ao longo 

da área de estudo, no município 

de São Paulo, porém o teste de 

comparação de médias (t com 

dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças 

significantes.  

Oferta de maiores áreas na 

Plataforma A sobretudo em 

regiões de grande 

transformação imobiliária, 

a partir da construção de 

novos empreendimentos. 

Unidades menores junto 

aos novos eixos de 

transporte de massa, bairros 

de alta renda e 

concentração de novos 

lançamentos 

II 

H2: O número médio de banheiros 

por domicílio ofertado pela 

Plataforma A é diferente do 

número médio de banheiros por 

domicílio ofertado pela Imobiliária 

B. 

Hipótese confirmada adotando a 

UH como unidade de análise. 

Agrupando por hexágonos 

observam-se locais com 

diferenças significantes 

positivas e negativas ao longo 

da área de estudo, no município 

de São Paulo, porém o teste de 

comparação de médias (t com 

dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças 

significantes.  

Reflete em grande parte os 

resultados obtidos para 

áreas 

III 

H3: O número médio de 

dormitórios por domicílio ofertado 

pela Plataforma A é diferente do 

número médio de dormitórios por 

domicílio ofertado pela Imobiliária 

B. 

Hipótese confirmada adotando a 

UH como unidade de análise. 

Agrupando por hexágonos 

observam-se locais com 

diferenças significantes 

positivas e negativas ao longo 

da área de estudo, no município 

de São Paulo, porém o teste de 

comparação de médias (t com 

dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças 

significantes.  

Reflete em grande parte os 

resultados obtidos para 

áreas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 15 – Testes de Hipótese entre as variáveis importantes de tipologia dos imóveis e Preço do Metro 

Quadrado de Locação Residencial Online e resultados  

Teste Hipótese Resultado Novidade 

IV 

H4: O preço médio da locação 

residencial (m²) por domicílio 

ofertado pela Plataforma A é 

diferente do preço médio da 

locação residencial (m²) por 

domicílio ofertado pela Imobiliária 

B. 

Hipótese confirmada adotando a 

UH como unidade de análise. 

Agrupando por hexágonos 

observam-se locais com 

diferenças significantes positivas 

e negativas ao longo da área de 

estudo, no município de São 

Paulo, porém o teste de 

comparação de médias (t com 

dados pareados, por hexágonos) 

não permitiu observar diferenças 

significantes.  

Valores menores sobretudo 

em imóveis térreos, casas 

em regiões pouco 

adensadas e de alta renda. 

Valores maiores próximos 

a unidades menores junto 

aos novos eixos de 

transporte de massa, 

bairros de alta renda e 

concentração de novos 

lançamentos; locais com 

elevada demanda para 

locação de moradores não 

residentes na cidade de São 

Paulo (USP) 

V 

H5: Existe um padrão de 

dependência espacial da variável 

preço médio da locação residencial 

(m²) por domicílio ofertado online 

no município de São Paulo 

Comprovado. A influência da 

Porcentagem de 

Domicílios Alugados via 

Plataforma A varia 

conforme a região do 

município 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, (conclusão) 

Assim, foi possível observar as diferenças estatisticamente significantes, entre imobiliárias 

tradicionais e plataformas de mercado imobiliário tanto na tipologia dos imóveis ofertados 

(área, número de banheiros, número de dormitórios), no valor de locação (Preço do Metro 

Quadrado de locação online) e nas áreas de atuação das duas empresas (a partir de uma análise 

visual).  

Isso é resultado, em um primeiro momento, de um importante feito dessa pesquisa: a coleta 

desses dados, de maneira a superar os desafios impostos pela tecnologia na obtenção dos dados 

presentes na caixa-preta das plataformas (FIELDS;  BISSELL; MACRORIE, 2020) e a partir 

disso mapear as áreas de atuação, tanto da Plataforma A quanto da Imobiliária B, no município 

de São Paulo e verificar a tipologia e o preço ofertado pela locação. 

Os dados coletados auxiliam a visualizar como a área de atuação, seja da Plataforma A ou da 

Imobiliária B está diretamente vinculada ao espaço construído no município de São Paulo. O 

Capítulo 6 destacou como essa atuação é contida no território, excluindo boa parta da periferia 

paulistana e alguns locais onde existem elevadas Proporções de Domicílios alugados, somados 

a baixa renda. Assim, as informações coletadas auxiliam a discussão da segmentação entre o 

mercado de aluguéis formais e informais. Permanece o desafio de compreender o aluguel na 



195 
 

periferia da metrópole, entendendo de que maneira ele afeta a vida da população mais 

vulnerável, principalmente a que se enquadra no déficit habitacional. O histórico de não 

informação a respeito de aluguéis em cortiços e favelas (MEYER et al., 2020) se mantém, mas 

a presença das Plataformas de Mercado Imobiliário em algumas favelas paulistanas já indica 

que esse ator é capaz de se inserir em mercados não tradicionais, mas parece haver muita 

dificuldade nessa inserção. 

Na revisão de literatura, não foram encontrados trabalhos que demonstrem o impacto das 

plataformas de mercado imobiliário no valor da locação residencial. Em muitos casos se aponta 

a elevação do preço após a entrada desses atores, somada à racionalização dos despejos e da 

relação entre proprietário e locatário. 

Esse estudo confirma que há locais onde existem evidências estatísticas de um maior preço 

ofertado via Plataforma A. Como apresentado ao longo do Capítulo 6, são locais onde se 

observa a recente produção imobiliária, proximidade dos eixos de transporte de grandes 

passageiros e renda acima da média da cidade, além de locais com demandas específicas, como 

é o caso da Universidade de São Paulo.   

Diferentemente do apontado pela literatura da geografia urbana, foram encontrados locais onde 

há evidências estatísticas de um menor preço médio da locação residencial (m²) ofertado via 

plataforma. Nesses locais, observa-se a presença majoritária de casas, imóveis de médio-alto 

padrão, pouco verticalizados, o que indica uma relação ainda a ser estudada entre o uso e a 

ocupação do solo, tipologia do imóvel e o valor da locação. Por outro lado, observa-se que o 

menor preço em determinadas regiões parece estar alinhado às estratégias comumente adotadas 

por plataformas de redução de preço para o ganho de escala, o que é bastante estudado pelas 

áreas de economia e tecnologia (EISEENMAN; PARKER; VAN ALSTYNE, 2006; 

BALDWIN; WOODARD, 2009). Principalmente na região da Zona Norte do município, 

representada pela Figura 55, é possível observar essa atuação. Por mais que Kenney e Zysman 

(2019) descrevem como essa operação, para determinados negócios, requer massivos 

investimentos e perdas constantes até a consolidação do negócio a oferta de um menor preço 

em locais de avanço da Plataforma A não parece estar estruturada sob essa lógica, mas 

possivelmente buscando uma aceleração de rotação de capital de imóveis com menor 

atratividade. Nesse caso, compreender o perfil dos proprietários parece ser importante para 

aprofundar essa discussão, de maneira a compreender como essa redução no preço é 

apresentada e suportada a longo prazo. 
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A comparação entre as tipologias dos imóveis ofertados pela Plataforma A e a Imobiliária B 

parece indicar que existe uma relação entre o produto ofertado e a produção imobiliária recente 

em determinados espaços. Observou-se a concentração de hexágonos onde a área ofertada pela 

Plataforma A é maior que a oferta pela Imobiliária B em regiões de grande transformação 

urbana, como o Eixo Platina, na Vila Operária João Migliari, no Tatuapé, e do Jardim Anália 

Franco, nos arredores do CERET. Em ambos os locais é possível perceber uma mudança na 

tipologia residencial, a partir da construção de apartamentos de grandes áreas, substituindo 

casas e sobrados antigos. Por outro lado, a concentração de hexágonos onde a área ofertada pela 

Plataforma A é menor que a oferta pela Imobiliária B também parece estar relacionada a 

produção imobiliária recente, concentrada sobretudo na Zona Sul, em bairros de renda elevada 

e próximos a expansão recente do metrô, como Moema, Brooklin, Campo Belo e o Itaim. A 

respeito do número de dormitórios e número de banheiros, os testes de hipótese indicam que as 

diferenças estatísticas observadas, na maioria dos casos, se assemelham aos mesmos locais onde 

haviam sido observadas diferenças estatísticas em relação a área das unidades. Locais onde 

haviam maiores áreas também apresentavam maior quantidade no número de banheiros, e o 

mesmo vala para áreas menores.  

A elaboração de um modelo preditivo para o preço do metro quadrado de locação no município, 

a partir das informações coletadas somadas à incorporação de outras variáveis como 

características da população residente e oferta de equipamentos públicos contribuiu para os 

achados apresentados anteriormente. A utilização de Modelos de Dependência Espacial, 

demonstra que a influência da Proporção de Domicílios Alugados via Plataforma no Preço do 

Metro Quadrado de Locação Online, no município, não acontece de maneira uniforme na 

extensão da área estudada. Observa-se maior influência positiva da Proporção de Domicílios 

Alugados via Plataforma na formação do preço na área central, na subprefeitura da Sé, e no 

eixo entre as subprefeituras da Vila Guilherme e Vila Mariana, enquanto a influência negativa 

se coloca em parte da divisa do município, em especial na Zona Oeste e nos municípios do 

ABC Paulista.  

Os Modelos de Dependência Espacial também se beneficiam do formato hexagonal adotado, 

ao padronizar o número de vizinhos, o tamanho da área estudada e as distâncias entre os centros 

dos polígonos. Essa representação também auxilia a visualização das informações coletadas, 

sem distorcer a ocorrência de determinada característica pela extensão territorial.  

Além dos achados observados a partir dos testes de hipótese e complementados pelos Modelos 

de Dependência Espacial foi possível identificar outras características não previstas 
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inicialmente como as diferenças entre os serviços de dados, indicativos de uma produção built 

to rent, a atuação das plataformas em programas públicos de produção habitacional e a 

dificuldade de elaborar políticas públicas com base em evidência somente a partir dos dados 

coletados. 

Existe uma diferenciação significativa entre os serviços de dados (TAUSCHER; LAUDIEN, 

2017) ofertados pela Plataforma A e a Imobiliária B. Se, por um lado, a forma mais antiga 

possui significativas vantagens quanto ao número maior de usuários, um histórico mais extenso, 

histórico de valores, dimensão territorial e número de ofertas, o que contribui de maneira 

significativa para seu valor atribuído, carece ao portal de anúncios o mesmo controle na maneira 

com que as informações são imputadas, o que é uma vantagem para a plataforma, uma vez que 

ela tem o controle duplo das informações e são seus complementadores que auxiliam a 

introdução de informação, seja o valor da oferta de locação ou o valor de fato pago, após a 

negociação entre proprietário e funcionário. É claro o papel do núcleo do ecossistema no 

controle dessas informações, fazendo com que estas sejam mais precisas quando comparadas 

às da Imobiliária B. Isso se reforça com a possibilidade de validação dos atrativos aos usuários 

e as reconfigurações de controle de qualidade (GATAUTIS, 2017). O controle feito pelo núcleo 

do ecossistema verifica quais reformas mais geram valor para os usuários de maneira muito 

veloz, o que auxilia os proprietários em futuros projetos. Por outro lado, a atuação histórica da 

imobiliária, tanto em locação como em vendas, possibilita uma visão mais completa do mercado 

imobiliário, reforçando os argumentos de que, quanto maior a rede, melhores serão as 

possibilidades de combinação entre oferta e demanda e essa conexão se dará de maneira mais 

rica e precisa (VAN ALSTYNE; PARKER; CHOUDARY, 2016).  

No Capítulo 5, discutiu-se como as reconfigurações de controle pelos usuários (GATAUTIS, 

2017) se apresentavam como um dos mecanismos para a criação de valor via plataforma e as 

possibilidades de isso fomentar a indústria da construção civil na construção de imóveis para 

locação (build to rent). Conforme já apontado anteriormente, a validação dessa hipótese não 

seria feita neste trabalho, por ser necessário comparar a atuação das plataformas de maneira 

individualizada, empreendimento a empreendimento. Porém as análises feitas ao longo do 

Capítulo 6 parecem indicar, de maneira significativa, como a oferta via plataforma em 

determinados locais se relaciona diretamente com a recente produção imobiliária. Os casos do 

PIU Arco-Jurubatuba, Vila Operária João Migliari, no Tatuapé, e do Jardim Anália Franco, nos 

arredores do CERET, são exemplos disso e reforçam como o intenso processo de transformação 
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urbana dessas localidades parece se relacionar com novas frentes de oferta e atuação da 

Plataforma A.  

Se, no cenário internacional, a atuação das Plataformas de Mercado Imobiliário tem grande 

relação com os Proprietários Corporativos, na América do Norte oriunda da crise do subprime, 

em 2008, somada à construção de uma nova classe de ativos (RAYMOND et al., 2016; 

BESWICK et al., 2016; FIELDS, 2014; 2017; FIELDS; UFFER, 2014; PACCOUD, 2016), e 

na Europa, após um processo extenso e contínuo de privatização das Habitações Sociais, 

iniciada na década de 1970 e intensificada nas décadas de 2000 e 2010 (AAALBERS, 2019; 

PACCOUD, 2016), no Brasil as informações obtidas por esta pesquisa não possibilitam esse 

tipo de relação.  

O principal motivo para isso é que tanto a Plataforma A quanto a Imobiliária B não apresentam 

informações sobre os proprietários, o que inviabiliza verificar esse acontecimento. Por outro 

lado, ao se analisar o número de imóveis ofertados pelas imobiliárias tradicionais, só existe um 

caso em que a quantidade ultrapassa mil unidades, o que é pouco, se comparado à oferta de 

grandes atores do cenário internacional, como a Blackstone. O número de unidades ofertadas 

pela Plataforma A, por outro lado, possibilitaria a presença de proprietários corporativos com 

muitas unidades, mas a estruturação da plataforma como uma caixa-preta (FIELDS; BISSELL; 

MACRORIE, 2020) nos impede de discutir, de maneira objetiva, essa possibilidade. A 

capacidade da Plataforma A em concentrar proprietários, mesmo sem uma carteira de imóveis 

próprios, garante um fluxo de renda importante para a empresa, que quando comparado a outras 

imobiliárias, conforme apresentado no Capítulo 6, transforma a plataforma em uma espécie de 

coproprietária que possui direito a uma renda oriunda dos aluguéis.  

Chama atenção a presença exclusiva da Plataforma A em empreendimentos oriundos de 

políticas públicas recentes, como o Programa Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde Amarela. 

Foram apenas dois casos encontrados nesta pesquisa, de maneira involuntária, mas esse achado 

é simbólico e pode indicar uma atuação diferente das plataformas, quando se compara o sul ao 

norte global.  

Mesmo sendo poucas unidades, esse achado contribui para a discussão do acesso às 

informações disponíveis, seja pelas plataformas ou pelas imobiliárias tradicionais, para a 

avaliação de políticas públicas habitacionais. A disponibilidade dessas informações auxiliaria 

as “políticas públicas baseadas em evidências” e, no caso do Minha Casa Minha Vida ou demais 

programas habitacionais, possibilitaria verificar se as habitações, de fato, estão sendo 

destinadas ao propósito delas. Assim, estudos futuros precisam avaliar se esses achados se 
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configuram em maior escala, principalmente em empreendimentos para as faixas de renda mais 

elevadas do programa, o que poderia indicar correções necessárias de maneira a não se 

desvirtuarem do programa.  

Para além do conhecimento dos proprietários, seria importante que fossem disponibilizados o 

tempo de locação dos imóveis e o tempo entre o anúncio e a locação destes. São informações 

que contribuiriam para a compreensão da dinâmica da locação no município e criam outra 

camada de complexidade de análise para além do preço. Nesse sentido, são informações que 

somente a Plataforma A possui.  

O volume de informação que a Imobiliária B e a Plataforma A detêm a respeito das dinâmicas 

imobiliárias da cidade auxiliaria a formulação de políticas públicas voltadas a locação, seja com 

parcerias público-privadas delimitando o valor máximo pago por região, ou até mesmo 

contribuiria para a precificação das concessões que utilizam a locação como receita acessória. 

A provável elaboração do novo Plano Diretor Estratégico em 2021 ou em 2022, se beneficiar 

bastante da utilização desses dados, e do histórico deles de maneira a contribuir não somente 

com políticas habitacionais, mas também no auxílio a políticas de mobilidade urbana, emprego, 

acesso a serviços públicos, entre outros. Mas é um equívoco acreditar que essas informações 

são suficientes ou que se aplicam à totalidade do município. Pelo contrário: o Capítulo 6 

destacou como a atuação da Plataforma A e da Imobiliária B é contida, e utilizar-se dessas 

informações sem o conhecimento dessa realidade pode acarretar o apagamento de uma 

população já marginalizada. 

Os dados apresentados reforçam a diferença entre uma cidade, que incorpora a tecnologia e o 

mundo digital no seu cotidiano para a locação e oferta de imóveis enquanto a outra parte da 

mesma cidade se mostra apagada e sem acesso. Compreender tais diferenças é fundamental 

para os elaboradores de políticas públicas, evidenciando que ainda não é possível a relação com 

o cidadão baseada exclusivamente em meios digitais, sendo fundamental a programação de 

serviços que incorporem essas diferenças e busque amenizá-las com o passar do tempo.  

8.1 Limitações, novos estudos e reflexões ainda em aberto 

Para além das limitações já apresentadas no Capítulo 5, é importante salientar que parte dos 

dados utilizados na pesquisa se encontra desatualizada. No momento da elaboração da pesquisa, 

isso já era esperado, dado que o Censo Demográfico 2010 do IBGE se apresentava como uma 

das únicas fontes capazes de oferecer as informações escolhidas. Assim, no futuro próximo será 

possível corrigir parte das distorções temporais com a elaboração do que deveria ser o Censo 

Demográfico 2020 do IBGE. 
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Com a realização do novo Censo Demográfico do IBGE, esta pesquisa poderá ser atualizada, 

de maneira a verificar se os atributos que resultaram no modelo preditivo para o preço do metro 

quadrado de locação online se mantêm. Além disso, a partir dos resultados será possível 

verificar de que maneira os dados disponibilizados pela Plataforma A e pela Imobiliária B 

refletem a realidade obtida pelo Censo, ou seja, realizar os demais testes de hipótese presentes 

no Capítulo 5.  

Chama atenção que parte das informações que as plataformas e as imobiliárias oferecem 

poderia ser coletada pelo Poder Público a partir do aperfeiçoamento de sistemas já existentes. 

É o caso do Carnê-leão da Receita Federal, no qual mensamente proprietários declaram o valor 

obtido pela locação de imóveis, além dos gastos com IPTU, condomínio e corretores envolvidos 

nessas transações. Acontece que o Carnê-leão não individualiza os imóveis e faz com que os 

montantes sejam declarados integralmente. Uma atualização no sistema, em que se 

explicitassem os rendimentos obtidos por cada imóvel, sendo obrigatório informar o número da 

matrícula ou o endereço do imóvel, auxiliaria na formulação de políticas públicas e até mesmo 

no acesso à informação de quem busca alugar um imóvel.  

Ao se obrigar a disponibilização dos dados coletados pelas plataformas, como já é feito em 

outros países, uma ação conjunta entre o Governo Federal e o Municipal poderia auxiliar no 

combate à sonegação de impostos e a outros crimes fiscais, uma vez que tem sido frequente a 

utilização de imóveis em instrumentos para a lavagem de dinheiro (ANGÉLICO, 2021; 

COELHO; TORRES; BRASIL, 2020). Assim, é necessário compreender e comparar os 

instrumentos adotados pelos estados nacionais de regulamentação da locação residencial via 

plataforma de mercado imobiliário, mapeando aspectos e características presentes nos 

diferentes países a serem analisados, visando a embasar e orientar a análise do cenário 

brasileiro. Faz-se necessário discutir, ainda, as atribuições, os limites e as capacidades de 

atuação dos entes da federação brasileira no processo de implementação de uma política 

reguladora e eficaz no controle desse tipo de negócio, entendendo a importância da 

simultaneidade de ação entre os diferentes entes (MARQUES, 2017). 

Nesta pesquisa pouco foi abordado o fenômeno da exclusão digital, e não parece absurda a 

hipótese de a oferta online de locação estar vinculada ao acesso à internet e ao letramento 

digital. Com o avanço das plataformas na cidade, é importante verificar se isso contribui para a 

intensificação da exclusão do acesso à moradia.  

Outro importante eixo de estudo poderia identificar os principais atores das Plataformas de 

Mercado Imobiliário que atuam na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), mapeando as 
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formas de atuação, a existência de aporte de recursos pelos fundos de investimento nas 

plataformas, suas origens, entre outros aspectos, verificando se as possíveis relações apontadas 

por Shaw, de fato, se configuram nesse tipo de ecossistema.  

Espacializar a atuação em nível metropolitano é importante, bem como identificar se existe uma 

correlação entre a oferta de imóveis, via plataforma, e o lançamento de novos edifícios no 

território analisado, aprofundando as discussões sobre build to rent e compreendendo como os 

dados gerados pelas plataformas têm contribuído para a tomada de decisão dos incorporadores 

na definição das tipologias e localização dos lançamentos imobiliários e se isso se diferencia 

do serviço de dados (TAUSCHER; LAUDIEN, 2017) ofertado pelos grandes portais de 

anúncio, como a Imobiliária B. 

Outro fator importante que merece destaque, mas que ainda não foi estudado, é a apropriação 

dos riscos de inadimplência por parte do modelo de negócio de algumas plataformas, que 

garantem o recebimento do valor do aluguel mesmo com a inadimplência dos locatários. Essa 

apropriação de riscos deve ser analisada com atenção, principalmente no momento atual, com 

a pandemia causada pelo novo coronavírus. Com a redução dos rendimentos das famílias 

(SENADO NOTÍCIAS, 2020) e o aumento da inadimplência dos aluguéis (UOL, 2020), 

empresas como o Plataforma A foram fortemente impactadas. Entre março e junho de 2020, a 

plataforma arcou com uma despesa de aluguéis atrasados no valor que corresponde a 25% de 

todos os pagamentos assegurados desde a implementação dessa função16 . 

No cenário internacional, surgem movimentações crescentes de entidades contra despejos e 

pela moratória dos aluguéis, com as manifestações de greves no pagamento de aluguel (Rent 

Strike) (Figura 60) que impactaram políticas públicas, assegurando a manutenção e 

permanência dos locatários, mesmo com os aluguéis atrasados (FOLHA DE S. PAULO, 2020), 

e atualmente começam a se desenvolver no cenário brasileiro, como o recente lançamento da 

campanha Despejo Zero  (Figura 59). Esses aspectos, mesmo que possivelmente distantes da 

realidade da empresa, são importantes e merecem ser estudados com maior atenção para que se 

entendam os mecanismos de manutenção e continuidade da plataforma. 

 
16 Essas informações foram coletadas no website da Plataforma A, cujo referência não será publicado para a 

preservação do anonimato da empresa.  
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Figura 59 – Fôlder da campanha Despejo Zero 

 

Fonte: Lacerda, 2020 

Figura 60 – Grafite em apoio à Greve do Aluguel – Los Angeles, Califórnia 

Fonte: Vesoulis, 2020. 

Conclui-se que a atuação das plataformas de mercado imobiliário a partir da virada do segundo 

milênio implica em desafios significativos para os formuladores de políticas públicas. A 

inserção metropolitana desses atores, as distintas escalas de regulamentação, e o impacto que 

esse serviço apresenta no valor de locação são desafios grandes que precisam ser estudados com 

maior atenção. Fica claro que é chave para esse embate o acesso e utilização desses dados para 
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a formulação de políticas, acompanhamento de programas habitacionais existentes e 

monitoramento do crescimento da cidade. Ou seja, cabe à administração pública um esforço 

para que seja possível incorporar tanto as informações quanto a tecnologia ofertada pelas 

plataformas de mercado imobiliário de maneira a fomentar o desenvolvimento urbano. 
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