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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é entender como as variáveis econômicas impactam os 

preços dos imóveis na cidade de São Paulo, bem como avaliar com qual defasagem 

de tempo, além de discutir se durante a pandemia de COVID-19 estas relações 

continuaram funcionando. Usando dados de preços imobiliários obtidos no 

SECOVI/SP, dados de variáveis econômicas obtidas no Banco Central do Brasil e 

dados de Criminalidade retirados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 

foram construídos modelos VAR e de Regressão Linear. Testes estatísticos foram 

realizados para se verificar se os resultados e resíduos obtidos pelos modelos 

possuíam parâmetros aceitáveis. Os resultados obtidos foram avaliados e 

comparados com outros trabalhos realizados para se discutir se as conclusões obtidas 

eram similares, diferentes ou complementares. 

 

Palavras-chave: Precificação Imobiliária, Modelo VAR, Modelo de Regressão Linear, 

Variáveis Econômicas, Criminalidade, Pandemia, COVID-19. 

  



 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to understand how economic variables impact real estate 

prices in the city of São Paulo, as well as to assess with which time lag, in addition to 

discussing whether these relationships continued to work during the COVID-19 

pandemic. Using data on real estate prices obtained from SECOVI/SP, data on 

economic variables obtained from the Central Bank of Brazil and crime data obtained 

from the São Paulo Public Security Department, VAR and Linear Regression models 

were constructed. Statistical tests were performed to verify if the results and residuals 

obtained by the models had acceptable parameters. The results obtained were 

evaluated and compared with other studies carried out to discuss whether the 

conclusions obtained were similar, different, or complementary. 

Keywords: Real Estate Pricing, VAR Model, Linear Regression Model, Economic 

Variables, Crime, Pandemic, COVID-19. 
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1. Introdução 

Entender quais são os fatores que impactam a precificação imobiliária, e em quanto 

tempo, é uma informação preciosa. 

Entre a compra de um terreno, elaboração de projetos, aprovação em órgãos legais, 

construção e a entrega do empreendimento pronto são necessários vários anos, 

levando a decisão de qual produto se deve construir, com quais características, onde 

e quando se deve lançá-lo, serem fatores cruciais para o sucesso. 

A quantidade de dados disponíveis no Brasil é menor que nos países de primeiro 

mundo. O uso destes dados é fundamental para Incorporadoras, Construtoras e 

Corretores. Escritórios de Arquitetura ao redor do mundo já usam inteligência artificial 

para gerar cenários de onde é melhor posicionar o prédio no terreno para ter o melhor 

uso e a melhor insolação. Dados históricos de oferta e demanda, de valores de compra 

e venda de imóveis desde sua construção há décadas, são uma realidade em países 

desenvolvidos. 

Outro fator relevante no mercado imobiliário brasileiro é a burocracia. Legislações 

contraditórias entre si, necessidade de aprovações em diversas esferas que não se 

comunicam uma com a outra, participação de cartórios que exigem processos 

manuais e custosos, e casos de corrupção de agentes públicos deixam o ambiente 

ainda mais desafiador. Apesar das iniciativas bem-intencionadas e heroicas de 

solução, estamos muito longe de resolver estes problemas. 

O mercado de compra e venda de imóveis também tem seus desafios. Apesar de o 

papel do Corretor de Imóveis ser regulamentado, e diferentemente de outros países, 

no Brasil não é necessário que exista fidelidade entre comprador/ vendedor e 

corretores e nem que seja necessário que compradores e vendedores sejam 

representados por um corretor. Isto gera um problema de anúncios redundantes de 

um mesmo imóvel por diversos corretores, muitas vezes com preços e características 

diferentes. Isto torna a montagem de um banco de dados de informações uma tarefa 

praticamente impossível.  
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Entender melhor os movimentos do mercado e validar quais são as variáveis 

econômicas ou não econômicas que impactam os preços imobiliários poderia ajudar 

a projetar movimentos, para deixar mais previsível este cenário e diminuir o risco de 

erro. Entender também se existem eventos em que estas correlações deixem de 

funcionar adequadamente possui igual importância, a fim de evitar erros.  

Um destes eventos potenciais que pode impactar estas relações foi a pandemia de 

COVID-19. Com o avanço da doença em todo o mundo, muitos países adotaram o 

“lockdown” como forma de evitar o contágio. Com as pessoas sem poder sair de casa, 

a economia sofreu uma desaceleração importante. Alguns mercados específicos, 

como comércios, restaurantes e shoppings ficaram fechados por meses. Uma 

intervenção governamental mundial foi feita. Bancos Centrais ao redor do mundo 

diminuíram as taxas de juros, para evitar uma redução brutal do PIB. Incentivos foram 

distribuídos para socorrer os negócios e a população mais vulnerável que perdeu o 

emprego. O resultado destas ações, de forma geral, atingiu seu objetivo de acelerar o 

consumo e gerar renda. Por outro lado, gerou um aumento mundial da inflação mesmo 

em países desenvolvidos 

Ainda em 2022, outro fato que movimentou a economia foi a guerra entre a Ucrânia e 

a Rússia. Como estes países detém grande parte da produção mundial de petróleo, 

gás, grãos e minério, uma escassez de materiais surgiu, impactando inclusive a 

produção de chips eletrônicos.  

Uma escassez do lado da oferta, que já vinha acontecendo devido à pandemia, aliada 

as consequências da guerra e aos reflexos dos incentivos fiscais e econômicos feitos 

pelos Bancos Centrais mundiais, ampliou ainda mais a inflação mundial. Os efeitos 

desta inflação ainda precisarão ser contidos, mas já é cogitada uma recessão 

econômica. 

Estes efeitos não recorrentes podem ter causado um descolamento do mercado 

imobiliário em relação às variáveis econômicas.  

Esta Dissertação trata, como principais temas: 1 – Descobrir quais as variáveis 

econômicas ou não econômicas impactam nos preços dos imóveis; 2– Avaliar se a 

pandemia mudou este comportamento durante sua ocorrência. Entretanto, também 
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exploraremos se existiam comportamentos diferentes entre imóveis com 1, 2, 3 ou 4 

quartos e estudaremos o impacto da localização na precificação imobiliária. 

No capítulo 2, é abordado o mercado imobiliário, sua importância para a economia e 

seus números básicos. O capítulo 3 faz uma revisão bibliográfica que traz um 

panorama de alguns temas que já foram estudados por outros autores, suas 

conclusões e que foram ponto de partida e inspiração para este trabalho. Já o capítulo 

4 mostra a metodologia utilizada no trabalho, os dados que compõem o trabalho e 

como eles foram tratados. No capítulo 5 aborda a descrição do experimento, quais 

modelos e testes estatísticos foram conduzidos e seus principais outputs. Os 

resultados obtidos e sua análise é mostrada no capítulo 6. Por fim, quais são as 

conclusões obtidas estão no capítulo 7. 
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2. O Mercado Imobiliário 

Segundo o Banco Central do Brasil, o mercado imobiliário brasileiro representava 

9,76% do PIB do país em dezembro de 2021 e vem aumentando sua importância a 

cada ano, como pode ser visto abaixo. 

 

Figura 1 – Imobiliário/ PIB – Agosto/14 a Abril/22 – Banco Central 

Mesmo com esta relevância em relação ao PIB, segundo o SECOVI SP, existe um 

déficit habitacional importante no país, sendo o Estado de São Paulo responsável por 

21% deste déficit e a Região Metropolitana de São Paulo responsável por 10% do 

déficit do país. Este déficit indica uma oportunidade de crescimento deste mercado, 

não trazendo garantia que ele aconteça. 

 

Figura 2 – Deficit Habitacional em mil unidades – 2019 – SECOVI/SP 

O mercado imobiliário pode ser dividido em residencial, comercial e industrial, sendo 

o mercado residencial o objeto deste estudo.  
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Ainda segundo o SECOVI SP, mesmo durante a pandemia, e com a desaceleração 

da economia, houve um aumento de vendas de unidades residenciais novas na cidade 

de São Paulo, continuando um movimento que se iniciou em 2019. Este 

comportamento será discutido em mais detalhes durante este trabalho. 

 

Figura 3 – Unidades Vendidas (mil) – 2004 a 2021 – SECOVI/SP 

Do ponto de vista da oferta de imóveis residenciais, o SECOVI SP aponta um aumento 

desde 2019, puxado principalmente por lançamentos de unidades econômicas, que 

contam com subsídios para construção, seguida pelos imóveis de 1 dormitório. 

 

Figura 4 – Unidades Lançadas (mil) – 2004 a 2021 – SECOVI/SP 

Um dos indicadores mais acompanhados do mercado imobiliário, quando a referência 

é a venda de imóveis residenciais na cidade de São Paulo, é o valor de venda dividido 

pela quantidade de metros quadrados que o imóvel possui. A quantidade de metros 

quadrados pode ser calculada com base nos metros quadrados totais, que 

compreendem a área interna dos imóveis, somada a área externa e, no caso de 

condomínios verticais ou horizontais, somada também a área rateada de terreno. 
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Pode também ser calculada com base na área útil, que compreende apenas a área 

interna da propriedade. Para os estudos considerados neste trabalho, consideramos 

a área útil como referência. 

Quando este indicador é observado na cidade de São Paulo, o SECOVI SP aponta 

não haver um padrão de preços entre os bairros da cidade, sendo que existem 

variações relevantes entre os locais, muitas vezes pertencentes a uma mesma região 

geográfica. Fávero (2003) aponta que uma abundância de fatores e características 

dos locais pode provocar esta diferença de preços (existência de área verde, parques, 

etc.). Estas diferenças estão representadas na figura abaixo: 

 

Figura 5 – Valor/ m² – Dezembro/21 

Conforme Nakazawa (2013), as variáveis macroeconômicas também exercem 

influência na precificação imobiliária, sendo que o PIB, os índices inflacionários, como 

IPCA e o IGPM são objetos de outros estudos. A importância destes indicadores é tão 

grande no mercado que o IGPM é normalmente usado como parâmetro de reajuste 

de contratos de aluguel residencial. Ao longo deste trabalho, será verificado se 

Indicadores de crédito também podem exercer influência, como, por exemplo, os juros 

de financiamento imobiliário. 

Conforme a ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), em 92% 

dos casos são necessários 12 meses entre o momento que um comprador decide 

vender um imóvel até a efetivação da compra. Esta busca pode ser feita de forma 
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online e independente, por meio de sites agregadores (como, por exemplo, 

QuintoAndar e Viva Real) que juntam as informações de diversos Corretores e 

Imobiliárias, ou por meio de Corretores que são normalmente especializados em um 

tipo de produto e/ ou região geográfica. Importante observar que a profissão de 

Corretor de Imóveis é regulamentada pela Lei n.º 6.530 de 12 de maio de 1978 e 

aqueles que praticam a profissão devem ser registrados no CRECI de sua região, 

além estarem quites com suas obrigações. 

Após o período de busca, começa então o período de visitas e negociação de valores 

e condições com os imóveis selecionados, que costumam ter uma diferença de 10% 

entre o valor pedido e o valor fechado. Esta etapa compreende tanto conversas com 

os proprietários quanto com bancos, caso haja a necessidade de financiamento 

imobiliário. 

Na sequência, comumente, os compradores e vendedores realizam um compromisso 

de compra e venda, com auxílio do Corretor de Imóveis, em que os prazos de 

condições de pagamento são formalizados, bem como fica estipulada quais análises 

documentais são necessárias a cada parte e quais multas são aplicadas no caso de 

não cumprimento dos acordos. Uma vez que tudo seja cumprido mencionado, o 

próximo passo é fazer a escritura de compra e venda no cartório de notas, que 

formalizará então a transação e cobrará pelo serviço um valor proporcional ao valor 

do imóvel. Neste instante o comprador deve também quitar suas obrigações com o 

vendedor.  

No caso de o comprador seguir com financiamento imobiliário, o banco seguirá com a 

aprovação do crédito, análise documental dos compradores e vendedores envolvidos 

e do próprio imóvel. Esta análise envolve a emissão de inúmeras certidões e passos. 

Vale observar que neste caso, o contrato de financiamento possui força de escritura 

pública, dispensando a necessidade da escritura de compra e venda feita no cartório 

de notas.  

O processo se encerra levando a documentação ao cartório de imóveis da região onde 

o imóvel fica para que a propriedade seja finalmente transferida e registrada no nome 

do novo proprietário. Faz-se necessário que o comprador faça o pagamento de uma 

taxa de transferência para a Prefeitura, conhecida como ITBI e pague também o 
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registro do imóvel. Ambos os valores são calculados com base em um percentual do 

imóvel e varia de município para município. Após o término deste processo, o 

vendedor recebe o valor financiado pelo banco (se for o caso).  

A compra de um imóvel envolve um processo especializado e custoso, com várias 

particularidades e possibilidades e leva em torno de 12 meses. Segundo a ABRAINC, 

71% dos compradores consideram a taxa de juros de financiamento imobiliário 

fundamental ou muito fundamental para a compra do imóvel, sendo que 77% das 

pessoas não poderiam comprar imóveis populares sem os incentivos/ subsídios de 

programas habitacionais. 

Como é de se esperar, devido às incertezas, complexidades e prazos, esta compra 

envolve uma abundância de emoções. Seja pela parte econômica ou pelo “sonho da 

casa própria”, que pode ser traduzido em “segurança”. Desta forma, é normal de se 

esperar que em momentos mais conturbados da economia, como foi o caso da 

pandemia de COVID-19, houvesse impactos nos preços dos imóveis. Isso será 

discutido mais adiante. 

É sempre importante observar que a quantidade (ou ausência) de dados acaba 

impactando no mercado, trazendo distorções e oportunidades. Em países mais 

desenvolvidos, como os Estados Unidos e os principais países da Europa, existe uma 

abundância de dados sobre o mercado imobiliário, sendo possível acompanhar todo 

a história de negociações, preços e dados de cada propriedade individual ou em 

conjunto, desde sua construção até os dias atuais. Já no Brasil, e mesmo em São 

Paulo, não existe uma variedade de dados disponíveis, ou históricos longos. Muitas 

vezes não há padronização entre uma fonte e outra, dificultando muito a construção 

de modelos matemáticos e acaba trazendo mais volatilidade de preços. Logo, 

ponderar a variação de preços pela volatilidade pode trazer informações preciosas 

para os cenários de tomada de decisão. 

A discussão deste trabalho se concentra em quais fatores, sejam macroeconômicos 

ou não, impactam na precificação imobiliária, ponderando as diferenças por tipos de 

produtos residenciais imobiliários (1, 2, 3 ou 4 dormitórios) na cidade de São Paulo.  

Faremos também uma ponderação da variação dos preços por sua volatilidade e 

quais previsões são ou não possíveis de serem feitas. 
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3. Revisão Bibliográfica  

O mercado imobiliário, apesar de representativo na economia brasileira, possui uma 

complexidade na estimação dos preços. A maioria dos estudos explora como as 

variáveis endógenas dos imóveis, como localização, quantidade de quartos, vagas, 

proximidade com parques, etc., afetam os preços imobiliários. Outros tratam do 

impacto de variáveis exógenas, como variáveis econômicas.  

Neste capítulo, estão selecionados autores que publicaram trabalhos sobre estas 

duas vertentes, e que foram a inspiração para esta dissertação. 

Nakazawa (2013) explorou quais são fatores determinantes no preço dos imóveis 

residenciais na cidade de São Paulo. Usando um modelo Não Estrutural do tipo VAR 

testou o efeito das variáveis macroeconômicas nos preços dos imóveis e, usando a 

função impulso resposta, avaliou quanto tempo leva para que um choque nestas 

variáveis atingisse os preços. Foram selecionadas o PIB, os Juros de Financiamento 

Imobiliário para Pessoas Físicas e Índice de Bolsa (média aritmética do IBOVESPA) 

como variáveis. Foi utilizado o critério criado por Akaike (1987) chamado Akaike 

Information Criteriom (AIC) para calcular as defasagens, sendo que a defasagem 

ótima encontrada foi de 12 meses. A conclusão apresentada é que há evidências de 

que tanto o PIB como os Juros possuem relevância na precificação imobiliária, sendo 

que suas variações levam aproximadamente um ano para atingir o mercado. Já o 

IBOVESPA não apresenta evidências de relevância. Outra consideração é que 

durante períodos de crise, como foi caso da crise suprime em 2008 a que o autor de 

refere, o modelo não consegue capturar de forma precisa os rápidos movimentos de 

preço que acontecem nos imóveis, sendo que não deve ser usado nestes momentos. 

Esta conclusão também se alinha as considerações de Baffoe-Bonnie (1998). Desta 

forma, a seleção de variáveis econômicas a serem consideradas nos modelos 

propostos neste trabalho foi realizada com base nesta conclusão. 

Severino (2016) já introduz uma visão de risco ao componente de precificação 

imobiliária. Por meio do estudo dos trabalhos de Markovwitz (1952, apud SHARPE, 

1964), Tobin (1958, apud SHARPE, 1964) e Hicks (1962, apud SHARPE, 1964) ela 

propõe os modelos Capital Asset Pricing Model (CAPM) e Consumption Capital Asset 
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Pricing Model (CCAPM) para avaliar a relação entre risco e retorno no mercado 

imobiliário das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e como os investidores e 

comportam. A conclusão é que o fator risco é um importante driver de decisão para 

se investir no mercado imobiliário e que o investidor brasileiro é mais impaciente que 

o americano. Neste contexto, a pandemia de COVID 19 pode ter representado um 

fator de risco adicional e o seu efeito na precificação imobiliária será testado neste 

trabalho. 

Explorando ainda os componentes que impactam na precificação imobiliária, 

Rutherford et al. (2020) examinam a relação entre os preços de aluguéis e venda de 

casas unifamiliares no condado de Miami-Dade, de 2006 a 2014, trazendo uma visão 

de retorno dos investidores nas operações efetuadas. Usando modelos de Regressão 

Linear, chegaram à conclusão de que a reação de aluguel em relação ao preço dos 

imóveis é um importante preditor de expectativas futuras do mercado e de 

comportamento especulativo. Entretanto, esta relação é difícil de ser medida 

precisamente, bem como comparar os aluguéis de forma equitativa entre os imóveis. 

Trazendo para a realidade brasileira, se torna ainda mais desafiador trabalhar estas 

relações, devido à menor quantidade de dados disponíveis, bem como sua 

padronização. Uma das variáveis selecionadas, durante o planejamento deste 

trabalho, para ser testada foi a relação entre o aluguel e o preço dos imóveis. 

Entretanto, como não foi possível obter um histórico longo o suficiente para os 

modelos, ela foi descartada. 

Fávero (2003) opta por uma abordagem de modelagem de preços hedônicos. Seu 

trabalho foi conduzido na cidade de São Paulo e envolve imóveis residenciais. Cabe 

esclarecer que a modelagem hedônica envolve entender quais são os atributos de 

cada imóvel que mais impacta na formação dos preços. O trabalho realizado se baseia 

na Teoria do Consumidor de Lancaster, em estudos de precificação hedônica de Court 

e Griliches e nas Equações de Oferta e Demanda de Rosen. O período utilizado foi 

de abril de 2002 a março de 2003 e as amostras foram divididas em três faixas de 

renda: Baixa, Média e Alta. Variáveis extrínsecas, como proximidade a parques, 

shopping centers e hospitais foram combinadas com variáveis intrínsecas, como 

quantidade de dormitórios, banheiros e vagas. Um modelo de regressão simples foi 

feito para cada faixa de renda afim de se verificar qual a representatividade de cada 

variável, além de testes para identificação de autocorrelação dos resíduos, presença 
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de heterocedasticidade e existência de multicolinearidade. A conclusão foi de que o 

local, as quantidades de dormitórios, vagas, banheiros e a presença de varanda são 

fatores que influenciam o preço em todas as faixas de renda. Já para a baixa renda 

estar perto de colégios e metrô faz a diferença. Para a renda média, shoppings, metrô 

e parque são significativas. E, por fim, para a alta renda estar próximo a parques é o 

que tem importância. Ao contrário do que se imagina, o andar do prédio em que o 

apartamento está não possui relevância em nenhum cenário, ao contrário de como 

funcionam os lançamentos residenciais, em que os andares mais altos possuem um 

valor consideravelmente maior que os mais baixos. Desta forma, a quantidade de 

dormitórios é um dos fatores que guiará o trabalho a ser desenvolvido nesta 

Dissertação. 

Nazareth (2014) realizou estudo similar, mas com base em imóveis selecionados na 

cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. A cidade concentra 70% dos empregos e 

cerca de metade do PIB do Estado, sendo o sétimo maior mercado imobiliário do país, 

no instante em que o estudo foi conduzido. Foram coletados dados de janeiro de 2007 

a dezembro de 2012. No trabalho foram utilizadas variáveis intrínsecas dos imóveis, 

tais como a área, o andar, idade do imóvel, padrão construtivo e presença de vaga de 

garagem. Conforme esperado, a área possui extrema importância na formação do 

preço. A idade do imóvel e a presença de vaga também possuem relevância. E, 

diferentemente do que aponto o estudo de Nazareth (2014), o andar em que se 

encontra o imóvel também se apresentou com representatividade na formação de 

preços. De forma a incluir neste estudo a área do imóvel, foi adota uma “proxy” da 

área, que é o preço dividido pela área medida em metros quadrados. 

Esta dissertação testa quais variáveis afetam os preços dos imóveis residenciais na 

cidade de São Paulo. Regressões usando um modelo VAR e de Regressão Linear 

Simples são feitas com os preços dos imóveis de 1, 2, 3 e 4 dormitórios e com 

variáveis econômicas, além da criminalidade, a fim de se verificar quais exercem 

influência. Períodos pré pandemia e durante a pandemia são comparados, de forma 

a se verificar se as correlações permanecem ou não acontecendo. 
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4. Metodologia e Descrição dos Experimentos 

Este capítulo descreve de forma detalhada todos os passos realizados neste trabalho 

para a implementação e utilização dos modelos de Regressão Linear e Vetorial 

Autorregressivo (VAR). São explicados ainda o tratamento destes dados. 

4.1. Coleta, tratamento dos dados e construção das bases 

Os preços por metro quadrado dos imóveis na cidade de São Paulo foram coletados 

diretamente do site do SECOVI/SP, divididos por unidade de 1, 2, 3 e 4 dormitórios. 

Foram obtidas duas séries: uma série mensal mais longa, que vai de janeiro de 2008 

até dezembro de 2021 e outra série mais curta, que vai de novembro de 2015 a 

dezembro de 2021 dividida por bairro da cidade de São Paulo. 

Foram também obtidos dados mensais de criminalidade, no site da SSP/ SP - 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divididos pelos mesmos bairros 

presentes na pesquisa de preços do SECOVI/SP. Estes dados correspondem a 

soma total de inquéritos policiais instaurados. Foi obtida também uma base com total 

mensal de criminalidade da cidade de São Paulo, sem a divisão por bairros. 

Nas bases divididas por bairros, uma limpeza foi efetuada, eliminando os bairros que 

não continham dados completos de preços de imóveis de 1,2 ,3 e 4 dormitórios e de 

criminalidade, permanecendo 43 bairros. 

Dados mensais de PIB, Juros imobiliários para Pessoas Físicas, IGPM foram obtidos 

no site do Banco Central do Brasil, de janeiro de 2008 a dezembro de 2021. 

Os Juros imobiliários para Pessoas Físicas foram utilizados, ao invés da curva de 

juros com duration correspondente ao prazo médio de financiamento, por serem 

mais determinantes como fator de compra do consumidor médio, que pode não 

compreender como usar as curvas de juros, além do fato de sua variação ser o fator 

importante neste estudo. 

As séries de preços dos imóveis por metro quadrado e de PIB foram deflacionadas 

pelo IPCA, de forma a anular o efeito da inflação ao longo do período.  

Na sequência, foram construídas 2 bases de dados: 
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• Base 1: Preços dos imóveis por metro quadrado de 1, 2, 3 e 4 dormitórios, 

Criminalidade, PIB, Juros do Financiamento Imobiliário PF, IGPM, 

Criminalidade defasada, Juros do Financiamento Imobiliário PF defasado e 

IGPM defasado. Esta base é separada por bairros e vai de novembro de 2015 

a dezembro de 2021; 

• Base 2: Preços dos imóveis por metro quadrado de 1, 2, 3 e 4 dormitórios, 

Criminalidade, PIB, Juros do Financiamento Imobiliário PF, IGPM, 

Criminalidade defasada, Juros do Financiamento Imobiliário PF defasado e 

IGPM defasado. Esta base vai de janeiro de 2008 a dezembro de 2021; 

A Base 1 foi dividida em períodos In-Sample e Out-of-Sample. Já a Base 2, como 

forma de se comparar os períodos pré pandemia e na pandemia, além de criar os 

períodos In-Sample e Out-of-Sample, foi reagrupa em Pré pandemia e durante a 

pandemia, como pode ser visto abaixo: 

• Base 1 

o In-Sample: novembro de 2015 (devido a defasagem de 12 meses de 

algumas variáveis) a dezembro de 2020; 

o Out-of-Sample: janeiro de 2021 a dezembro de 2021;  

• Base 2A – Pré pandemia 

o In-Sample: janeiro de 2009 (devido a defasagem de 12 meses de 

algumas variáveis) a dezembro de 2019; 

o Out-of-Sample: janeiro de 2020 a dezembro de 2020;  

• Base 2B – Pandemia 

o In-Sample: janeiro de 2010 (devido a defasagem de 12 meses de 

algumas variáveis) a dezembro de 2020; 

o Out-of-Sample: janeiro de 2021 a dezembro de 2021;  

A Base 1 foi usada no modelo VAR, devido a necessidade de se analisar as 

interdependências entre os bairros, e as bases 2A e 2B foram usadas no modelo de 

Regressão Linear. 
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4.2. Modelo VAR – Simulação, Testes e Forecast 

O modelo inicial escolhido foi o Modelo Vetorial Autorregressivo - VAR, que foi 

inicialmente desenvolvido por Sims (1980) e é amplamente utilizado na econometria.  

De acordo com Baffoe-Bonnie (1998), o método consiste em: 

• Especificar um conjunto de variáveis endógenas e exógenas que interajam 

entre si e, desta forma, deveriam ser incluídas no modelo por explicam o 

comportamento da variável dependente; 

• Definir um número ótimo de defasagens que explique os efeitos que as 

variáveis produzem entre si ao longo dos períodos. 

Para que a Base 1 fosse usada com o modelo VAR, as séries precisavam ser 

estacionárias. Foi realizada a diferenciação em 1 mês, de todas as variáveis. Um teste 

de Dickey-Fuller aumentado - ADF foi feito, confirmando a estacionariedade das 

séries. O teste faz referência aos estatísticos D.A. Dickey e W.A. Fuller, e é um teste 

de séries temporais, servindo para rejeitar ou não a hipótese nula de existir uma raiz 

unitária. 

Foi realizado também um teste de Causalidade de Granger, de forma a se verificar a 

existência de causalidade entre as variáveis, deixando claro que não existia 

causalidade entre elas e nem entre os bairros entre si. 

Foram criados 60 modelos diferentes, com diversas combinações de variáveis, 

agrupadas ou não, sendo 15 modelos para 1 dormitório, 15 modelos para 2 

dormitórios, 15 modelos para 3 dormitórios e 15 modelos para 4 dormitórios. Para 

cada um deste modelos, e usando apenas a Base In-Sample, por meio de um critério 

de escolha AIC, foi encontrado o lag que melhor se ajustava ao modelo. 

Com as equações formadas usando-se os coeficientes de cada um destes modelos, 

foram feitos Forecasts de 12 meses adiante (de janeiro de 2021 a dezembro de 2021). 

Os dados destes Forecasts, juntamente com os dados dos períodos Out-of-Sample 

(que também são de janeiro de 2021 a dezembro de 2021) foram comparados e foi 

obtido um vaor de R² para cada um dos modelos.  
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Por fim, os testes de Estatística -T dos resíduos apresentados pelos modelos, foram 

observados, de forma verificar se os resultados seriam adequados a sua utilização. 

Apesar dos modelos apresentarem resultados alinhados com as expectativas deste 

autor, eles foram descartados. Isto ocorreu devido aos Teste de Estatística-T 

apresentarem em sua grande maioria valores acima de 3, que não nos permitiram 

rejeitar a hipótese nula, a uma significância de 5%. 

A provável causa disto acontecer é que existem poucas amostras de dados (a série é 

pequena demais) para muitas variáveis a serem testadas. Desta forma, no futuro, 

voltar a este teste, quando houver maior quantidade de amostras de meses, pode ser 

importante. 

4.3. Modelo de Regressão Linear – Simulação, Testes e Forecast 

De forma a proporcionar maior número de amostras para as simulações, adotamos as 

Bases 2A e 2B, que possuem um histórico mensal mais longo. Entretanto, como elas 

não possuem a informação dividida por bairro de São Paulo, resolvemos adotar um 

modelo mais simples. O modelo adotado é o de Regressão Linear.  

Conforme mostra Stanton (2001), o Modelo de Regressão Linear, baseado nos 

experimentos com sementes de ervilhas realizados por Sir Francis Galton em 1894 e 

posteriormente fundamentado e desenvolvido por Karl Pearson em 1930 usando o 

coeficiente de inclinação ou coeficiente angular, utiliza dados passados para explicar 

e/ ou prever o comportamento futuro de uma variável. Podemos dizer que a Regressão 

Linear:  

• Traça uma relação entre as médias da variável dependente e das variáveis 

independentes; 

• É imitada a relacionamentos lineares entre as variáveis; 

• Os dados utilizados devem ser independentes. 

Para a simulação, foram construídos 56 modelos, sendo 28 com dados antes da 

pandemia e 28 com dados na pandemia. A soma dos 28 modelos é comporta por 7 
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modelos com imóveis de 1 dormitório, 7 modelos com 2 dormitórios, 7 modelos com 

3 dormitórios e 7 modelos com 4 dormitórios. 

Foi realizada a Regressão Linear, de cada variável com o preço do metro quadrado, 

com um nível de confiança de 95%, de cada um destes modelos e seus resíduos 

foram colocados em gráficos. Os seguintes testes/ parâmetros foram observados: 

• Se os coeficientes das variáveis estavam entre o intervalo de 95% Inferiores e 

95% Superiores; 

• Se o teste de P-Valor dos resíduos da variável, na regressão, era menor que 

5%, apontando que a correlação entre as variáveis era significativa; 

• Se havia a inexistência de um padrão nos resíduos da regressão, indicando 

que não havia mais fatores ou condições que poderiam influenciar na 

correlação das variáveis; 

• Foi realizado um teste de Jarque-Bera nos resíduos, de forma a identificar se a 

curtose e a distorção são equivalentes com a de uma curva normal, seguido de 

um teste de P-Valor para determinar se a hipótese nula era ou não confirmada.  

Com base nas equações obtidas pelos coeficientes de cada modelo, foi realizado um 

Forecast de 12 meses adiante.  

Para a Base 2A, cujos dados não contém o período da pandemia, o Forecast foi feito 

de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 e comparado com o período Out-of-Sample 

(também de janeiro de 2020 a dezembro de 2020). 

Já para a Base 2B, o Forecast foi feito de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, e 

comparado com o período Out-of-Sample (janeiro de 2021 a dezembro de 2021). 

4.4. Modelo de Regressão Linear – Comparativo de movimentos e variação em 

12 meses 

Para cada mês, tanto do Forecast, quanto do período Out-of-Sample foi calculada a 

variação em relação ao mês anterior. O primeiro mês do período Out-of-Sample e do 

Forecast foi comparado com o último mês do período In-Sample. Para variações 
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positivas, foram atribuídas a etiqueta “elevação”. Para variações negativas, foram 

atribuídas a etiqueta “queda”.  

Para cada período em que as etiquetas foram iguais nos períodos de Forecast e de 

Out-of-Sample (ex: “elevação” no Forecast e “elevação” no Out-of-Sample, ou “queda” 

no Forecast e “queda” no Out-of-Sample), foi atribuído 1 ponto. A ideia é contabilizar 

quantas vezes o Forecast acerta os movimentos do Out-of-Sample. Como existe uma 

variabilidade mensal, natural, nos preços imobiliários, os movimentos tornam-se mais 

importantes que que amplitude, quando se olha no curto prazo. O término, calculou-

se quantos pontos foram acumulados 12 meses e um percentual de acerto foi obtido. 

Ou seja, um índice de acerto de movimentos de subida e queda de preços mensais 

foi calculado para o Forecast em relação ao período Out-of-Sample. Quanto maior 

este número, mais vezes o Forecast acertou os movimentos de subida ou queda dos 

preços imobiliários, significando que o modelo é mais assertivo.  

Na sequência, para se estabelecer a amplitude do movimento em 12 meses, foi 

calculado o valor de preço por metro quadrado no último mês do Forecast e 

comparamos com o preço por metro quadrado do último mês do período Out-of-

Sample, obtendo um percentual de diferença. Com isto, é possível calcular a diferença 

de amplitude dos preços obtidos pelo modelo em 12 meses, comparado com os 

valores do mercado real.  

4.5. Modelo de Regressão Linear – Volatilidade e Indicador de Erro/ Volatilidade 

Como dito anteriormente, os preços imobiliários no curto prazo possuem uma 

volatilidade natural. Ela pode ser provocada por diferenças entre as quantidades de 

oferta e demanda, ou pela mudança de mix de venda entre bairros, ou ainda pela 

quantidade de lançamentos em determinada região. Esta lista de fatores não é 

exaustiva e poderia ser estudada em um próximo trabalho. 

Entretanto, para que se possa comparar períodos diferentes, como é o caso dos 

períodos com e sem pandemia, é preciso encontrar uma forma de ponderar a variação 

de preços por esta volatilidade. Foi usado o desvio padrão como proxy de volatilidade.  

Para tal, foi calculado o desvio padrão mensalizado dos preços nos períodos sem 

pandemia e com pandemia. E um indicador de erro/ volatilidade foi obtido. 
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Este indicador é calculado dividindo-se a variação de preços entre o último mês do 

Forecast e o último mês do período Out-of-Sample, e dividindo-o pelo desvio padrão.  

Quanto menor o indicador, menor é o erro ajustado a volatilidade. Quanto maior, maior 

é o erro ajustado a volatilidade, sendo possível comparar períodos. 

4.6. Resumo das etapas do processo 

Abaixo é apresentado um resumo dos passos do processo quantitativo do trabalho, 

descrito com maiores detalhes nas últimas seções. 

Passos da metodologia adotada com o modelo de Regressão Linear Simples: 

1. Coleta dos dados: Preços imobiliários por m² no SECOVI/SP, Criminalidade na 
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, PIB e Juros do Financiamento 
Imobiliário Pessoa Física no Banco Central do Brasil. 

2. Tratamento dos dados: Construção de uma base com dados de PIB, Juros e 
Criminalidade defasados em 12 meses e outra base sem defasagem. Os dados 

de PIB e de Preços Imobiliários foram deflacionados pelo IPCA. 

3. Separação de Bases: Construção de Bases In-Sample e Out-of-Sample pré 
pandemia e das Bases In-Sample e Out-Sample com pandemia.  

4. Simulação: Aplicação da Regressão Linear para todos os modelos. 

5. Testes dos Coeficientes: Intervalo dos 95% Inferiores e 95% Superiores. 

6. Testes dos Resíduos: P-valor, Jarque-Bera com P-valor, Análise Gráfica dos 
Resíduos. 

7. Forecast: Construção do Forecast de 12 meses, mês e mês. 

8. Comparativo de Movimentos: Verificação mês a mês entre o Forecast definido 
no passo 7 e o período Out-of-Sample, contando as vezes que o movimento foi 
similar (exemplo: queda Forecast, queda Out-of-Sample ou elevação Forecast, 
elevação Out-of-Sample). Contagem de quantos movimentos foram acertados 

em 12 meses e cálculo do % de acertos. 

9. Variação em 12 meses: Cálculo da variação no 12º mês do Forecast em relação 
ao 12º mês do período In-Sample. 

10. Volatilidade: Cálculo da volatilidade mensal anualizada dos preços dos períodos 

sem pandemia e na pandemia. 

11. Indicador de Erro/ Volatilidade: Divisão da variação do preço em 12 meses, 
descrito na Etapa 9, pela volatilidade descrito na Etapa 10. 

Quadro 1 – Resumo dos passos do processo quantitativo do trabalho 
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5. Modelos VAR e Regressão Linear 

Esta Dissertação se propõe a analisar o efeito de algumas variáveis macroeconômicas 

e não macroeconômicas nos preços dos imóveis residenciais na cidade de São Paulo, 

bem como avaliar se estes efeitos se sustentam em períodos especiais, como durante 

a pandemia de COVID-19. Para tal, foram realizados estudos envolvendo dois 

modelos: o VAR e o de Regressão Linear. 

5.1. Dados para Simulação 

O SECOVI SP divulga mensalmente o Estudo de Preços de Imóveis Residenciais de 

Terceiros, onde a informação de preço por metro quadrado dos imóveis de um, dois, 

três e quatro dormitórios é comparada com o mesmo mês do ano anterior. A 

informação é apresentada por bairro da cidade de São Paulo e está disponível desde 

novembro de 2015. Já o comparativo de preço por metro quadrado dos imóveis de 

um, dois, três e quatro dormitórios consolidado da cidade de São Paulo está disponível 

mensalmente desde janeiro de 2008. Neste trabalho foram utilizados os dados 

separados por bairro e os dados consolidados em toda a sua disponibilidade. 

É possível encontrar dados de Criminalidade, tanto por bairro da cidade de São Paulo, 

quanto consolidados da cidade, no site da Secretaria de Segurança Pública de São 

Paulo e estão disponíveis desde 1995. Neste trabalho consideramos a somatória por 

bairro e a informação consolidada da cidade de São Paulo. 

Já os dados macroeconômicos, como PIB, IGPM, IPCA e Taxa de Financiamento 

Imobiliário para Pessoas Físicas foram extraídos do site do Banco Central do Brasil.  

A forma como cada série foi utilizada, bem como quais tratamentos foram realizados 

será apresentada nos próximos capítulos. 
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5.2. Predições realizadas modelo VAR (In-Sample e Out-of-Sample)  

O primeiro passo para entender os efeitos dos preços dos imóveis antes e na 

pandemia é estudar quais são os indicadores que afetam os preços na localidade 

desejada. Para os estudos conduzidos por bairro de São Paulo, foi utilizado um 

modelo VAR e, para sua estimação, o período in-sample é composto por dados de 

valor por metro quadrado mensais de novembro de 2015 a dezembro de 2020, 

contendo 62 amostras para cada um dos 43 bairros selecionados, divididos entre 

imóveis de um, dois, três e quatro dormitórios, juntamente com os dados mensais de 

criminalidade de cada um dos bairros, além dos dados mensais de Juros de 

Financiamento Imobiliário para Pessoas Físicas, PIB e IGPM. O período out-of-sample 

vai de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 contendo as mesmas variáveis do período 

in-sample. Os dados de PIB e dos preços dos imóveis foram deflacionados pelo IPCA.  

Para melhor visualização dos períodos in-sample e out-of-sample descritos no 

parágrafo anterior e utilizados no modelo VAR, são apresentadas na Tabela 1 as datas 

iniciais e datas finais de cada período considerado, bem como as variáveis contidas 

em cada um e sua periodicidade. 

 

 

Tabela 1 – Dados dentro da amostra e fora da amostra - VAR 

 

 

Bairros da cidade de São Paulo Variáveis Periodicidadade In-Sample Out-of-Sample

BAIRRO 1

Preço/ m² 1 dorm., Preço/ m² 2 dorm., Preço/ m² 

3 dorm., Preço/ m² 4 dorm., Criminalidade, Juros 

Financiamento Imobiliário PF, PIB e IGPM

Mensal

nov/ 2015 

até dez/ 

2020

jan/ 2021 até 

dez/ 2021

BAIRRO 2

Preço/ m² 1 dorm., Preço/ m² 2 dorm., Preço/ m² 

3 dorm., Preço/ m² 4 dorm., Criminalidade, Juros 

Financiamento Imobiliário PF, PIB e IGPM

Mensal

nov/ 2015 

até dez/ 

2020

jan/ 2021 até 

dez/ 2021

BAIRRO 3

Preço/ m² 1 dorm., Preço/ m² 2 dorm., Preço/ m² 

3 dorm., Preço/ m² 4 dorm., Criminalidade, Juros 

Financiamento Imobiliário PF, PIB e IGPM

Mensal

nov/ 2015 

até dez/ 

2020

jan/ 2021 até 

dez/ 2021

...

Preço/ m² 1 dorm., Preço/ m² 2 dorm., Preço/ m² 

3 dorm., Preço/ m² 4 dorm., Criminalidade, Juros 

Financiamento Imobiliário PF, PIB e IGPM

Mensal

nov/ 2015 

até dez/ 

2020

jan/ 2021 até 

dez/ 2021

BAIRRO 43

Preço/ m² 1 dorm., Preço/ m² 2 dorm., Preço/ m² 

3 dorm., Preço/ m² 4 dorm., Criminalidade, Juros 

Financiamento Imobiliário PF, PIB e IGPM

Mensal

nov/ 2015 

até dez/ 

2020

jan/ 2021 até 

dez/ 2021

Dados dentro da amostra e fora da amostra
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5.3. Comportamento do modelo VAR e testes 

A implementação do modelo VAR se deu através de um programa em linguagem 

Python elaborado no software Anaconda e desenvolvido pelo autor. 

Para que as séries se tornassem estacionárias, foi realizada a diferenciação de todas 

as variáveis em um mês, sendo que o mês de novembro de 2015 foi descartado da 

série. Um teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) foi realizado a fim de comprovar a 

estacionariedade das séries. Foram consideradas estacionárias as séries onde o p-

value do teste é menor do que 0,05. Todas as séries são estacionárias. A Tabela 2 

apresenta o resumo do resultado obtido. 

 

Tabela 2 – Teste ADF 

Foram construídos 15 modelos diferentes, para cada um dos tipos de imóveis (1, 2, 3 

e 4 dormitórios). A Tabela 3 apresenta os modelos para os imóveis de 1 dormitório e 

que foram replicados para os imóveis de 2, 3 e 4 dormitórios. 

 
Tabela 3 – Modelos VAR 

P-Value < 0,05 = Estacionária 1 dormitório 2 dormitório 3 dormitório 4 dormitório Criminalidade PIB JUROS IGPM

CASA VERDE Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária

SANTANA Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária

TUCURUVI Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária

... Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária

PARAÍSO Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária Estacionária

Teste ADF

Modelo Variáveis Dependentes Variáveis Independentes

JUROS UNIT Preço/ m²  Juros Financiamento Imobiliário PF

PIB UNIT Preço/ m² PIB

JUROS UNIT+CRIM Preço/ m²  Juros Financiamento Imobiliário PF e Criminalidade 

IGPM UNIT Preço/ m²  IGPM

JUROS Preço/ m² Preço/ m²,  Juros Financiamento Imobiliário PF

PURE Preço/ m² Preço/ m², Juros Fin Imob PF, PIB,  IGPM e Crim. 

IGPM UNIT+CRIM Preço/ m² IGPM e Criminalidade

IGPM Preço/ m² Preço/ m² , IGPM

PIB Preço/ m² Preço/ m², PIB

JUROS+CRIM Preço/ m² Preço/ m², Juros Fin Imob PF e Criminalidade

IGPM+CRIM Preço/ m² Preço/ m², IGPM e Criminalidade

PIB UNIT+CRIM Preço/ m² PIB e Criminalidade

PIB+CRIM Preço/ m² Preço/ m², PIB e Criminalidade

CRIM Preço/ m² Preço/ m² e Criminalidade

PIB+JUROS UNIT Preço/ m² Preço/ m², Juros Financiamento Imobiliário PF, PIB

Modelos VAR 1, 2, 3 e 4 dormitorios
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5.4. Simulação VAR 

Após a coleta, tratamento e teste de estacionariedade dos dados descritos na seção 

anterior, os modelos foram rodados bairro a bairro.  

Foi utilizada a função “Autolag” a cada modelo, em que o próprio código define o 

número otimizado de “lags”, com base em um critério de escolha AIC (Akaike 

Information Criterion). Em geral, todas os modelos ficaram entre um “lag” de 10 a 11 

meses, o que pode ser considerado explicável, já que o ciclo do mercado imobiliário 

leva por volta de 12 meses para ser concluído.  

A seguir, com base na equação gerada como resultado de cada modelo VAR, foram 

projetados 12 meses de valor por metro quadrado, ou seja, de janeiro de 2021 a 

dezembro de 2021. Estes dados foram comparadores com os dados reais do mesmo 

período e o coeficiente de determinação (R²) foi calculado. Os modelos VAR de “Juros 

Unit” e “Juros”, conforme descrito nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 são os que apresentam 

coeficientes de determinação maiores do que 0,75 na maior quantidade de bairros, 

tanto para os imóveis de 1 ou 2 dormitórios. Já o modelo de “PIB Unit” é o que 

apresenta um coeficiente de determinação na maior parte dos bairros para os imóveis 

de 3 a 4 dormitórios. A informação faz sentido, uma vez que imóveis de 1 e 2 

dormitórios são usualmente mais financiados do que imóveis de 3 e 4 dormitórios. A 

tabela 7 mostra os resultados de cada um dos modelos. 

 

Tabela 4 – Quantidades de Bairros com R² acima de 0,75 para cada modelo VAR 

Não é possível determinar uma relação de bairros em que os modelos funcionam 

melhor ou não, já que o comportamento dos modelos difere a cada tipo de produto e 

Modelos VAR 1D

Qtde de 

Bairros com 

R² >0,75

Modelos VAR 2D

Qtde de 

Bairros com 

R² >0,75

Modelos VAR 3D

Qtde de 

Bairros com 

R² >0,75

Modelos VAR 4D

Qtde de 

Bairros com 

R² >0,75

JUROS UNIT 26 JUROS 14 PIB UNIT 21 PIB UNIT 25

PIB UNIT 22 PIB UNIT 13 JUROS UNIT 19 JUROS UNIT 17

JUROS UNIT+CRIM 16 JUROS UNIT 13 CRIM 6 CRIM 11

IGPM UNIT 15 CRIM 11 PIB+CRIM 6 PIB UNIT+CRIM 11

JUROS 15 PIB 10 JUROS 6 PIB+JUROS UNIT 11

PURE 14 JUROS+CRIM 9 PIB 6 IGPM UNIT 10

IGPM UNIT+CRIM 13 PIB+JUROS UNIT 8 PIB UNIT+CRIM 6 IGPM 7

IGPM 12 IGPM 7 JUROS+CRIM 5 PURE 5

PIB 12 PIB+CRIM 7 IGPM 4 PIB 5

JUROS+CRIM 11 PURE 6 IGPM+CRIM 4 JUROS 5

IGPM+CRIM 9 IGPM+CRIM 5 IGPM UNIT 4 IGPM+CRIM 4

PIB UNIT+CRIM 9 IGPM UNIT 5 PIB+JUROS UNIT 4 PIB+CRIM 4

PIB+CRIM 9 IGPM UNIT+CRIM 5 PURE 3 JUROS+CRIM 4

CRIM 8 PIB UNIT+CRIM 4 JUROS UNIT+CRIM 2 JUROS UNIT+CRIM 2

PIB+JUROS UNIT 8 JUROS UNIT+CRIM 3 IGPM UNIT+CRIM 1 IGPM UNIT+CRIM 1
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modelo VAR utilizado. Entretanto, é possível observar que os bairros selecionados de 

cada modelo com R² acima de 0,75 possuem um preço por metro quadrado maior do 

que os bairros com R² abaixo de 0,75. Os dados podem ser vistos na tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 – % de Bairros com R² acima de 0,75 para cada modelo VAR 

 

Entretanto, apesar dos resultados obtidos com o Modelo VAR sugerirem uma lógica 

de comportamento de preços por bairro da cidade de São Paulo, este autor resolveu 

desconsiderar os resultados obtidos, e desta forma, inviabilizando também estudar o 

comportamento dos preços antes e na pandemia, uma vez que não foi possível obter 

o resultado adequado nos testes de Estatística-T para estes modelos. Este efeito 

possivelmente ocorre devido a amostra ser pequena em relação a quantidade de 

variáveis dos modelos. Logo, futuros estudos podem ser realizados utilizando os 

mesmos modelos utilizados até aqui, quando houver maior quantidade de informações 

de preço por metro quadrado por bairro de São Paulo. 

5.5. Predições realizadas modelo de Regressão Linear (In-Sample e Out-of-

Sample)  

Os estudos conduzidos com preços por metro quadrado consolidados na São Paulo, 

foram feitos utilizando-se um modelo de Regressão Linear e, para sua estimação, o 

período in-sample é composto por dados de valor por metro quadrado mensais de 

janeiro de 2008 a dezembro de 2020, contendo 156 amostras, divididos entre imóveis 

de um, dois, três e quatro dormitórios, juntamente com os dados mensais de 

criminalidade consolidados da cidade, além dos dados mensais de Juros de 

QTDE DE 

DORMS.
% DE BAIRROS

 MÉDIA 

PREÇO/ M² 

1 DORMITÓRIO 60,5% 10.871,43   

2 DORMITÓRIO 32,6% 8.610,33     

3 DORMITÓRIO 48,8% 9.177,66     

4 DORMITÓRIO 58,1% 9.382,08     

% DE BAIRROS COM R² ACIMA DE 0,75
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Financiamento Imobiliário para Pessoas Físicas e PIB. Alguns modelos foram rodados 

com dados defasados em 12 meses, a fim de verificar se o ciclo completo do mercado 

imobiliário interferiria nos resultados. O período out-of-sample vai de janeiro de 2021 

a dezembro de 2021 contendo as mesmas variáveis do período in-sample. Os dados 

de PIB e dos preços imobiliários foram deflacionados pelo IPCA. 

Para melhor visualização dos períodos in-sample e out-of-sample descritos no 

parágrafo anterior, são apresentadas na Tabela 6 as datas iniciais e datas finais de 

cada período considerado, bem como as variáveis contidas em cada um e sua 

periodicidade. 

 

Tabela 6 – Dados dentro da amostra e fora da amostra – Regressão Linear  

5.6. Comportamento do modelo de Regressão Linear e testes 

A implementação do modelo de Regressão Linear se deu por meio do software Excel 

e foi escolhido devido a necessidade de uma série menos extensa de dados do que 

em um modelo do tipo VAR para que os resultados obtidos tenham maior significância 

estatística. 

Para que fosse possível uma série um pouco mais longa de dados, os valores dos 

imóveis por metro quadrado e de criminalidade foram obtidos de forma consolidada 

na cidade de São Paulo, ao invés de valores por bairro. A divisão entre um, dois, três 

e quatro dormitórios foi mantida e os modelos foram testados com e sem pandemia. 

Desta forma, as seguintes combinações foram testadas: 

Variáveis Periodicidadade In-Sample Out-of-Sample

Preço/ m² 1 dorm., Preço/ m² 2 dorm., Preço/ m² 3 dorm., 

Preço/ m² 4 dorm., Criminalidade, Juros Financiamento 

Imobiliário PF e PIB

Mensal
nov/ 2015 até 

dez/ 2020

jan/ 2021 até 

dez/ 2021

Dados dentro da amostra e fora da amostra



36 

 

 

Tabela 7 – Modelos Regressão Linear  

5.7. Simulação Regressão Linear  

Após a coleta e tratamento dos dados, todos os 56 modelos listados na Tabela 7 foram 

rodados individualmente. Com base nos coeficientes obtidos pelo modelo, projetou-

se o Forecast de 12 meses adiante e este resultado foi comparado com o período out-

of-sample.  

Os movimentos de subida e descida de preços, mês a mês, entre o Forecast e o 

período out-of-sample foram comparados e cada acerto de movimento foi identificado 

e um percentual de acertos obtido. 

1 Dormitório 2 Dormitórios 3 Dormitórios 4 Dormitórios

PIB PIB PIB PIB

PIB e Criminalidade PIB e Criminalidade PIB e Criminalidade PIB e Criminalidade

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB e Juros Fin Imob PIB e Juros Fin Imob PIB e Juros Fin Imob PIB e Juros Fin Imob

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB PIB PIB PIB

PIB e Criminalidade PIB e Criminalidade PIB e Criminalidade PIB e Criminalidade

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB e Juros Fin Imob PIB e Juros Fin Imob PIB e Juros Fin Imob PIB e Juros Fin Imob

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB Defasado e Juros Fin 

Imob Defasado

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB, Juros Fin Imob e 

Criminalidade

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

PIB Defasado, Juros Fin 

Imob Defasado e 

Criminalidade Defasada

Sem Pandemia

Com Pandemia
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E, por fim, como os preços imobiliários possuem uma volatilidade, foi calculado o 

desvio padrão médio mensal de cada preço em 12 meses, como pode ser visto na 

Tabela 8, e a variação obtida no modelo em 12 meses calculada. Com isso, um 

indicador de erro/ volatilidade foi também calculado para cada modelo e ele foi usado 

para identificar os efeitos da pandemia nos preços imobiliários. 

 

Tabela 8 – Volatilidade pré e na pandemia 

 

Teste de Estatística-T, P-valor e se os coeficientes das variáveis obtidos nos modelos 

estavam dentro do intervalo de 95% inferior e posterior foram calculados, além de um 

teste de Jarque-Bera com P-valor para se testar a normalidade dos resíduos, foram 

realizados. 

Podemos ver um exemplo na Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Comparativos de preços antes e na pandemia 

 

Este mesmo processo foi feito para todos os modelos, de forma a selecionarmos as 

variáveis e modelos que possuem os maiores índices de acerto e os menores índices 

de erro/ vol. A seguir, comparamos os seus resultados pré e na pandemia, de forma 

a entendermos se as variáveis que influenciavam os preços imobiliários antes da 

pandemia, continuavam ou não os influenciando na pandemia. 

 

PREÇOS 1D 2D 3D 4D

PRÉ PANDEMIA 0,67% 0,42% 0,42% 0,54%

PANDEMIA 0,42% 0,34% 0,35% 0,51%

DESVIO PADRÃO PREÇOS

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos % 12 mês Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos % 12 mês Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

49,02           

9,91             

20,48%

6,69%

25,00%

66,67%

RESULT 1D NA PANDEMIA

1D OK

1D OK

RESULT 1D PRÉ PANDEMIA
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6. Resultados 

Neste capítulo será apresentado os resultados obtidos pelos modelos, começando 

pela definição de quais variáveis impactam mais ou menos no preço, passando pela 

definição se os resultados são melhores com ou sem defasagem e finalmente 

definindo o efeito da pandemia nos preços dos imóveis na cidade de São Paulo. 

6.1. Variáveis de maior impacto nos preços 

A análise de quais são as variáveis ou a combinação de variáveis que mais impactam 

o preço dos imóveis foi o ponto de partida para a análise dos resultados. 

O primeiro ponto de avaliação para a definição destas variáveis foi o índice de acerto 

de movimentos entre o Forecast mensal de 12 meses construído a partir dos 

coeficientes de cada variável gerada pelos modelos, em relação ao período Out-of-

sample. Para cada acerto foi computado 1 ponto. Os acertos foram somados e 

divididos por 12 meses, para acharmos a média de acertos de cada modelo. Foram 

considerados mais assertivos os modelos que apresentaram os maiores índices de 

acerto.  

Um outro ponto de avaliação foi o índice de Erro/ Volatilidade. Ele foi obtido calculando 

qual foi a variação percentual do último mês do Forecast em relação ao último mês do 

período In-Sample e o dividindo pelo desvio padrão mensal do período. 

Estes dois pontos de avaliação em conjunto, colhendo os melhores desempenhos, 

determinaram as variáveis mais impactam os preços, por modelo. 

Vale observar que apenas os modelos que tiveram todos os testes aprovados, tanto 

do ponto de vista dos coeficientes, quanto dos resíduos, foram considerados no 

comparativo, de forma a os testes de Estatística-T, de resíduos e P-Valor dentro dos 

parâmetros aceitáveis. 

A seguir, nas Tabela 10 e 11 são apresentados os modelos selecionados que 

possuem os melhores resultados. 
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Tabela 10 – Comparativo de Modelos com PIB e Criminalidade 

 

Tabela 11 –Modelos com PIB 

 

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

RESULT 1D PRÉ PANDEMIA

4D OK 58,33% 12,23    

9,91      

12,72    

3D OK 66,67%

2D OK 58,33%

RESULT 2D PRÉ PANDEMIA

1D OK 66,67%

RESULT 3D PRÉ PANDEMIA

RESULT 4D PRÉ PANDEMIA

17,36    

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

RESULT 1D PRÉ PANDEMIA

3D OK

RESULT 3D PRÉ PANDEMIA

RESULT 4D PRÉ PANDEMIA

18,76    

2D OK 75,00% 30,63    

RESULT 2D PRÉ PANDEMIA

1D OK 75,00%

75,00% 30,98    

4D OK 66,67% 23,69    
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Avaliando as duas tabelas, e considerando que os preços imobiliários sofrem uma 

variação mensal natural, optou-se em seguir com o modelo de PIB e Criminalidade, 

por possuir uma diferença pequena de acertos em relação ao modelo só com o PIB, 

mas por ter uma relação de Erro/ Volatilidade consideravelmente melhor. 

6.2. Efeito da Defasagem 

O próximo passo da avaliação foi considerar se a defasagem de 12 meses, que 

representa o ciclo completo de compra e venda do mercado imobiliário, possui algum 

impacto na modelagem preditiva de preços. 

Para tal, comparamos o modelo de PIB e Criminalidade em linha com modelos de PIB 

defasado em 12 meses e de Criminalidade defasada em 12 meses. 

 

Tabela 12 – Modelos sem defasagem 

 

 

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB OK OK OK

CRIMINALIDADE OK OK OK

RESULT 3D PRÉ PANDEMIA

3D OK

RESULT 1D PRÉ PANDEMIA

1D OK 66,67% 9,91      

RESULT 2D PRÉ PANDEMIA

2D OK 58,33% 12,72    

12,23    

66,67% 17,36    

RESULT 4D PRÉ PANDEMIA

4D OK 58,33%
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Tabela 13 – Modelos com defasagem 

 

Como podemos perceber nas Tabelas 12 e 13, a defasagem das variáveis de PIB e 

Criminalidade diminuíram o indicador de Erro/ Volatilidade em todos os casos, e 

praticamente mantém o indicador de acertos, motivo pelo qual optou-se em seguir 

com o modelo defasado. 

6.3. Efeito da Pandemia 

Por fim, após a escolha do modelo com as variáveis que mais impactam os preços, 

sendo o PIB e a Criminalidade, e a definição de seguir com o modelo defasado, é 

possível verificar se a pandemia afetou a dinâmica de preços imobiliários. Para tal, foi 

realizado o comparativo dos resultados dos modelos antes da pandemia a durante a 

pandemia. 

As Tabelas 14, 15 e 16 mostram o comparativo antes e na pandemia. 

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

RESULT 3D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

5,38      

RESULT 1D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

2D OK 66,67% 10,21    

RESULT 2D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

1D OK 58,33%

14,63    

4D OK 58,33% 6,53      

RESULT 4D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

3D OK 66,67%
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Tabela 14 – Modelos antes da pandemia 

 

Tabela 15 – Modelos depois da pandemia 

 

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

RESULT 1D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

1D OK 58,33% 5,38      

RESULT 4D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

4D OK 58,33% 6,53      

RESULT 3D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

3D OK 66,67% 14,63    

RESULT 2D DEFASADO PRÉ PANDEMIA

2D OK 66,67% 10,21    

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

Modelo

Variáveis Intervalo Stat t P-Value Normalidade Acertos Erro/Vol

Interseção OK OK OK

PIB DEFASADO OK OK OK

CRIM. DEFASADA OK OK OK

RESULT 1D DEFASADO NA PANDEMIA

RESULT 3D DEFASADO NA PANDEMIA

13,50    

2D OK 50,00% 30,73    

RESULT 2D DEFASADO NA PANDEMIA

1D OK 50,00%

54,65    

4D OK 66,67% 18,72    

RESULT 4D DEFASADO NA PANDEMIA

3D OK 41,67%
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Podemos perceber que o indicador de Erro/ Volatilidade aumentou consideravelmente 

em todos os modelos no período de pandemia, quando comparado ao período pré 

pandemia. Já o indicador de acertos diminuiu em praticamente todos os cenários, 

exceto no modelo de 4 dormitórios. 

Por fim, este indicador também foi calculado para o período Out-of-Sample e a 

diferença entre o indicador obtido no Forecast e no período Out-of-Sample pode ser 

vista na tabela 16 abaixo, tornando clara que ela é maior no período de pandemia 

quando comparada ao período pré-pandemia. 

 

Tabela 16 – Comparativo Forecast e Out-of-Sample – Pré e na Pandemia 

 

 

Erro/Vol 1D 2D 3D 4D

Out-of-Sample Pré Pandemia 0,39-                        0,85-                      3,68-                2,04-                      

Out-of-Sample com Pandemia 9,35-                        19,20-                    16,64-              8,23-                      

Erro/Vol Var 1D Var 2D Var 3D Var 4D

Forecast Pré Pandemia 5,38                        10,21                    14,63              6,53                      

Forecast com Pandemia 13,50                     30,73                    54,65              18,72                   

Forecast -  Out-of-Sample Pré Pandemia 5,77                  11,06               18,31          8,57                 

Forecast - Out-of-Sample com Pandemia 22,85                49,93               71,29          26,95               

Out-of-Sample

Forecast



44 

 

7. Conclusões 

Com a chegada da pandemia no início de 2020 houve também uma desaceleração 

da economia brasileira e mundial. Os governos passaram a adotar incentivos para que 

a atividade econômica se mantivesse o mais estável possível, tentando preservar 

empregos e minimizar os danos. 

Apesar de terem obtido um relativo sucesso, houve uma redução do PIB e os 

resultados de todos estes movimentos podem ser percebidos meses depois em todo 

o planeta. Com a inflação atingindo níveis elevados em todo globo, mesmo nos países 

mais desenvolvidos, foi necessária uma elevação das taxas de juros. No Brasil, este 

movimento se iniciou já em 2021, enquanto no restante do mundo começou mais 

fortemente me 2022, impulsionado pela guerra da Ucrânia que foi responsável por 

mais uma pressão inflacionária, mas desta vez, vinda do lado da Oferta. 

Neste cenário mais conturbado, o mercado imobiliário acabou crescendo mais que 

nos anos anteriores, impulsionado por lançamentos de imóveis mais populares e pela 

histórica percepção de segurança que ele proporciona a investidores em momentos 

de risco. Neste momento, a cidade de São Paulo exerceu papel fundamental no 

mercado e é neste contexto que esta dissertação foi realizada. 

A ideia de verificar quais são as variáveis econômicas e quais fatores endógenos e 

exógenos ao mercado imobiliário que mais impactam nos preços imobiliários não é 

nova. Diversos trabalhos e autores já realizaram este estudo e as comprovações são 

relativamente consensadas. O PIB é uma das variáveis que mais impacta os preços 

imobiliários, seguida pela localização e quantidade de quartos dos imóveis. 

Este trabalho foi iniciado com a pretensão de: 1 – Descobrir quais as variáveis 

econômicas impactam nos preços dos imóveis, agregando a informação de 

criminalidade; 2 – Verificar se existiam comportamentos diferentes entre imóveis com 

1, 2, 3 ou 4 quartos; 3 – Estudar o impacto da localização na precificação imobiliária 

e; 4 – Avaliar se a pandemia mudou este comportamento durante sua ocorrência. 

Foi escolhido primeiramente um modelo do tipo VAR, devido a sua flexibilidade e 

popularidade para estudos econométricos. Os resultados apontaram para uma 
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relevância maior dos Juros do Financiamento Imobiliário impactarem mais fortemente 

os preços dos imóveis de 1 e 2 dormitórios, seguido pelo PIB. Já para os imóveis de 

3 e 4 dormitórios, o PIB é a variável de maior impacto, e em todos os casos com uma 

defasagem entre 9 e 12 meses. Esta lógica aconteceu na maior parte dos bairros de 

São Paulo.   

Estes resultados fazem sentido, uma vez que imóveis de 1 e 2 dormitórios tendem a 

ser mais financiados do que os imóveis de 3 e 4 dormitórios e de que o ciclo completo 

de compra e venda do mercado imobiliário ser de aproximadamente 12 meses. 

Também é possível perceber uma coincidência com a conclusão de outros autores e 

trabalhos. 

Entretanto, pela dinâmica do modelo VAR, é necessário um histórico longo de dados, 

uma vez que ele utiliza muitas variáveis simultaneamente para serem testadas. Como 

não há este longo histórico de preços por bairro disponível, os testes estatísticos 

mostraram que não é possível comprovarmos estas relações para seguir com o 

estudo do impacto da pandemia. 

Desta forma, optou-se em abandonar o objetivo de entender a influência da 

localização nos preços e partir para dados consolidados, que possuem um histórico 

mais longo de dados disponíveis. Com esta decisão, devido a simplificação dos 

modelos de dados, veio também a necessidade de optar por uma modelagem mais 

simples, sendo o modelo de Regressão Linear Simples o escolhido para a continuação 

dos estudos. 

Com todos os testes estatísticos realizados dentro dos parâmetros, foi possível 

determinar que o PIB e a Criminalidade podem ser usados para modelo preditivo de 

preços para imóveis de 1, 2, 3 e 4 dormitórios, com uma defasagem de 12 meses. 

Este modelo possui, no 12º mês, uma projeção com menos de 15% de erro ajustado 

a volatidade em relação ao resultado real.  

Mais uma vez, o resultado faz sentido, uma vez que: (i) o PIB já foi descrito como 

variável de relevância em conclusões anteriores; (ii) a criminalidade não deixa de ser 

uma boa proxy das diferenças entre as localizações e; (iii) de que o ciclo completo do 

mercado imobiliário é de aproximadamente 12 meses para compra e venda. 
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Desta forma, foi possível seguir com a avaliação do impacto da pandemia na 

precificação. Comparando modelos com as mesmas variáveis e com a mesma 

defasagem, antes da pandemia e na pandemia, foi possível verificar que em 2021, 

ano da pandemia, a diferença entre o erro da previsão do 12º mês do Forecast em 

relação ao último mês do período In-Sample a mesma relação do período Out-of-

Sample, ajustado a volatilidade do ano, foi consideravelmente maior. 

Isto deixa explícito que durante a pandemia houve uma mudança de comportamento 

dos preços imobiliários, principalmente em relação as variáveis que podiam ser 

usadas para sua predição. Esta conclusão está alinhada com o que se esperava, uma 

vez que é sabido que uma variável comportamento foi agregada a decisão 

imobiliárias: a dos investidores e compradores migrarem para este mercado em 

momentos de crise, por considerarem que ele é mais seguro. 

Possíveis limitações deste trabalho podem se dar devido a não cobertura de todos os 

preços de venda de imóveis, ou ainda a variáveis não estudadas e que trazem 

impactos nos preços imobiliários ou ainda pela ausência de dados mais longos de 

preços dos imóveis. 

A coleta de dados de preços imobiliários é feita com base em informações de 

imobiliárias e construtoras que compõem o SECOVI/SP, não havendo uma coleta de 

informações de preços obtidas nos cartórios. Já no caso das variáveis econômicas 

usadas neste trabalho, elas foram obtidas com base naquelas que obtiveram os 

melhores resultados em trabalhos executados anteriormente, entretanto, esta lista não 

é exaustiva. Por fim, com o passar dos anos, maiores séries poderão ser obtidas e 

outras relações de causa e efeito podem ser encontradas. 

Uma possível evolução deste trabalho pode ser conseguida com a aplicação de um 

estudo por bairro, desde que se tenha dados com séries mais longas. Outra possível 

evolução poderia relacionar fatores exógenos e endógenos dos imóveis, de forma a 

conciliar a evolução dos preços com os itens que diferenciam os preços a cada imóvel. 

Para tal, uma base de preços obtida em cartórios seria recomendada para tal estudo. 

Em relação as variáveis, diversas outras variáveis podem ser utilizadas, como o IDH, 

Indicador Antecedente de Emprego, idade do imóvel etc., sendo importante que as 
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séries disponíveis sejam longas o suficiente para que os testes estatísticos 

demonstram a sua relevância. 

Outro ponto de evolução se dá em relação ao modelo, sendo que um modelo de 

Regressão Logística poderia apresentar resultados diferentes ou até melhores que os 

obtidos com o Modelo de Regressão Linear. 

Devido as conclusões obtidas com este trabalho, foi possível evoluir um pouco mais 

nas relações de causa de efeito da precificação imobiliária e este autor espera ter 

conseguido influenciar outras pessoas a continuarem estes estudos. 
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