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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e aplicar formas de prever o 

preço de aluguéis de imóveis residenciais na cidade de São Paulo e avaliar o 

impacto de suas variáveis intrínsecas e extrínsecas neste preço utilizando como 

fonte para predição um conjunto de dados de um grande website de aluguel e venda 

de imóveis brasileiro. Para isso será utilizado o conceito de preços hedônicos em 

modelos de regressão linear múltipla e aprendizado de máquina, comparando sua 

qualidade de ajuste (R²). Isso visa fornecer informações úteis para acadêmicos, 

profissionais de análise de dados e outros envolvidos no mercado de imóveis sobre 

como utilizar tais métodos para a precificação e determinação das características 

mais significantes na composição do preço. Os resultados demonstram a influência 

positiva de características como quantidade de quartos, banheiros e vagas de 

garagem, da proximidade a estações de metrô e a Avenida Faria Lima, assim como 

uma maior acurácia dos modelos de aprendizado de máquina na predição do preço 

final de aluguel. 

 
Palavras-chave: Precificação de aluguéis. Preços Hedônicos. Aprendizado de 
Máquina.  

 

  



 
 

 

Abstract 

 
The present work intent to analyze and apply techniques  to predict the rent 

price of residential properties in the city of São Paulo and to evaluate the impact of its 

intrinsic and extrinsic variables on the price using a data set provided by an important 

Brazilian real state’s website as a source for prediction.  Using for this the concept of 

hedonic pricing on multiple linear regression and machine learning models, 

comparing their goodness of fit (R²) to provide useful information for academics, data 

analysis professionals and others involved in the real estate market on how to use 

such methods for pricing and to determine the most significant characteristics in the 

composition of the price. The results demonstrate the positive influence of 

characteristics such as number of bedrooms, bathrooms and parking spaces, 

proximity to subway stations and Avenida Faria Lima, as well as a greater accuracy 

of machine learning models in predicting the final price of rent. 

 

Keywords: Rental Pricing. Hedonic Prices. Machine Learning. 
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Introdução 

O valor do aluguel de um imóvel e as variáveis que envolvem este cálculo são 

fatores importantes na tomada de decisão de diversos agentes econômicos no setor 

imobiliário, investidores e operadores de fundos de investimentos imobiliários e 

multifundos, construtoras, incorporadoras, proprietários e corretores de imóveis, 

poder público e locadores, naturalmente. Por isso faz-se necessário o 

desenvolvimento de métodos ágeis e de fácil compreensão para pessoas que não 

tenham contato com métodos estatísticos e econométricos mais sofisticados, como 

modelos de regressão não-paramétricos.   

Devido à baixa quantidade dos dados disponíveis no setor antes da recente 

consolidação de websites e aplicativos para smartphones para anúncio e aluguel de 

imóveis, a pesquisa envolvendo inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de 

máquina aplicado a preços hedônicos de imóveis ainda estão em um num estágio 

inicial no Brasil em especial em relação a previsão de preços de aluguéis. 

Este trabalho se debruça na questão de como prever o preço de aluguéis de 

imóveis residenciais na cidade de São Paulo e qual é o papel das suas 

características particulares na determinação desse preço.  

Para atingir o objetivo proposto, foram utilizadas três diferentes técnicas de 

precificação: (i) Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para a análise por preços 

hedônicos; (ii) Floresta Aleatória; (iii) Support Vector Machines (SVM). Todos foram 

aplicados sobre uma base de dados de preços de aluguéis de imóveis residências 

da cidade de São Paulo retirados do site OLX. 

A pesquisa será importante para a compreensão de mecanismos de 

precificação e predição de preços de aluguéis de imóveis residenciais. Em um 

mercado em que a tendência é que cada vez mais a propriedade de imóveis seja 

vista como um investimento e o aluguel um serviço, é essencial criar mecanismos 

para que o mercado possa prever a tendência de evolução dos preços do aluguel. 

Isto é válido tanto para que fundos de investimentos imobiliário possam avaliar seus 

investimentos e para que os clientes possam comparar o investimento em imóveis 

com outros ativos, para que seguradoras possam definir com mais precisão valores 

do seguro e de possíveis sinistros em seguros fiança e detectar possíveis fraudes, 

para que construtoras e incorporadoras planejem investimentos em novos 
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empreendimentos e imobiliárias e proprietários definirem valores de contratos. Além 

de poder fornecer dados sobre quais variáveis influenciam o preço do aluguel, desta 

forma construtoras podem otimizar a escolha do local do empreendimento e das 

características dos imóveis a serem construídos.  

No que diz respeito à Literatura sobre o tema, existem poucos trabalhos 

acadêmicos sobre a precificação de aluguel de imóveis tanto nacional quanto 

internacionalmente, em especial para a cidade de São Paulo, apesar de ser uma das 

cidades mais populosas do mundo e com um número muito expressivo de 

residências alugadas que correspondia a mais de 20% do total de residências em 

2019, segundo o IBGE (2019). 

 Quanto ao resultado, todos os três modelos apresentaram R² acima de 0,8 

quando aplicados na base de teste, esse é um desempenho dentro do esperado 

levando em consideração a literatura disponível. O método de Floresta de Decisão 

foi o mais eficiente, seguindo pelo SVM e MQO. 

O presente trabalho está dividido em cinco partes: a primeira discute a 

bibliografia de preços hedônicos e aprendizado de máquina e suas aplicações no 

mercado imobiliário; a segunda discorre sobre as metodologias utilizadas, a terceira 

expõe os dados analisados e suas características; na quarta parte, os resultados 

alcançados pelos modelos propostos e suas interpretações são discutidos; por fim a 

quinta apresenta as conclusões e pontos a serem trabalhados no futuro.  
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1. Discussão Bibliográfica 

Como definido por Rosen (1974), preços hedônicos são os preços implícitos 

de atributos que são revelados aos agentes econômicos através do preço observado 

de produtos diferenciados e uma quantidade específica de características 

associadas a ele. Segundo Wu e Liu (2009) o modelo de precificação hedônica foi 

introduzido em 1966 e começou a ser utilizado no mercado imobiliário em 1968. Já 

segundo Lu e Wen (2004), o preço de uma propriedade imobiliária é mais 

influenciado por suas características do que por sua demanda, como outros bens, 

esta é uma característica de todo os bens heterogêneos onde a soma da utilidade 

de cada uma de suas características seria a utilidade total do bem, aplicando essa 

lógica à precificação no mercado imobiliário, o preço de um imóvel seria o somatório 

do preço de cada um dos seus atributos, estruturais e de localização. 

Existe uma literatura ampla em relação à precificação hedônica de valores de 

imóveis na cidade de São Paulo. Neles  são usados, em geral, modelos 

paramétricos de regressão linear hedônica, considerando atributos intrínsecos, como 

área útil, número de quartos e banheiros, e extrínsecos como bairro de localização e 

distância para polos de influência, como  como Hermann e Haddad (2005), Favero et 

al (2008) e Campos e Almeida (2016). Existem poucos estudos no Brasil que se 

debruçam sobre a questão da formação do preço de locação, e os que existem 

utilizam a mesma técnica de regressão que os estudos sobre o valor de imóveis. 

Tais técnicas se popularizaram por dois motivos, primeiro pela sua 

capacidade inferência, segundo pelo tamanho das bases de dados com que se 

tinham que lidar. Mas, com a automatização de pagamentos e vendas, a quantidade 

de dados para análise cresceu e com ela a necessidade de métodos automatizados 

de analisar esses dados (Varian, 2014). Segundo Valier (2020), modelos de 

predição automatizados vêm ganhando espaço no mercado de imobiliário. No 

passado esses modelos eram, em sua grande maioria, modelos de regressão, mas 

no presente os modelos de aprendizado de máquina vêm sendo mais utilizados 

devido ao seu alto grau de acurácia na predição, sua capacidade de 

autoaprendizado e de avaliação de um grande número de dados. Tais modelos são 

rápidos, precisos e requerem um menor custo para sua implementação, mas, ao 

mesmo tempo, são chamados frequentemente chamados de “caixas pretas” pela 

dificuldade de controlar ou explicar as relações entre as variáveis feitas por eles. O 
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uso de modelos automáticos de avaliação utilizando aprendizado de máquinas 

segue um mesmo padrão, primeiro são separados entre 70 e 90 por cento da base 

de dados para o treinamento do modelo de predição, fornecendo tanto as variáveis 

explicativas quanto a variável resposta, o restante da base é utilizada como um teste 

para determinar a qualidade do modelo, de acordo com a diferença entre o valor 

estimado e o observado (ŷ e y).  

Ainda de acordo com Valier (2020), os modelos de Redes Neurais ganharam 

bastante destaque na década de 1990, mas entre o final da década e o início dos 

anos 2000 alguns estudos apontaram que sua vantagem em relação à regressão 

linear seria somente em bases de dados grandes. Já na década de 2010, o modelo 

de SVM ganhou destaque, e aparece como mais efetivo do que redes neurais em 

alguns estudos.  

Valier (2020) ainda destaca que, apesar dos estudos levantados por ele 

apontarem uma superioridade preditiva dos modelos de autoaprendizado em relação 

aos modelos econométricos tradicionais, não existe pesquisa que comprove este 

resultado de maneira empírica, sendo necessário um levantamento posterior de um 

maior número de estudos para se quantificar os resultados e determinar tal 

superioridade. Todavia, o levantamento bibliográfico do autor aponta alguns modelos 

como mais eficientes. Em se tratando de modelos de árvore de decisão, o modelo de 

Floresta Aleatória é o destaque, o modelo SVM, apesar de mais recente, também 

apresenta resultados promissores e o modelo de algoritmos genéticos tem bom 

resultado, mas uma amostra pequena para tirar maiores conclusões, o modelos que 

aparece como menos eficiente em relação ao modelo de Mínimos Quadrados 

Ordinários é o modelo K-Nearnest Neighbors (K-NN). Por fim, os modelos de 

regressão, linear ou logarítmica, são destacados pela sua capacidade de inferência, 

sendo muito úteis para o estudo do comportamento de variáveis e seus efeitos na 

variável de resposta. 

De acordo com Clark e Lomax (2018), o uso de modelos automáticos de 

previsão se fazem necessários no campo de aluguéis de imóveis para garantir que a 

propriedade seja colocada à disposição com um preço de acordo com o que é 

praticado no mercado pois, caso o preço exigido seja muito alto, o proprietário 

passará diversos meses sem receber nenhuma renda e, caso seja colocada no 

mercado em um preço muito baixo o mesmo receberá por todo o período do contrato 
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um valor abaixo do que poderia. A definição do preço de aluguel esperado de um 

imóvel também pode ser importante na definição do preço de venda do mesmo, uma 

vez que o valor recebido do aluguel pode ser comparado com o custo de 

oportunidade de se realizar outros investimentos com o valor pedido.  
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2. Metodologia  

Para este estudo foram utilizados os dados do site de anúncios OLX como um 

subconjunto de dados para treinamento e teste dos modelos.  

O modelo de regressão linear utilizado foi um modelo semilogarítmico como o 

usado em diversos estudos para esse fim, como por exemplo Dantas  et  al  (2007), 

tendo como variável de resposta o logaritmo do preço total de aluguel, incluindo o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a taxa de condomínio, quando devidas.  

As variáveis explicativas foram divididas em três categorias, características 

estruturais do imóvel em um vetor “X”; os tipos de imóveis foram agrupados em vetor 

“W” (apartamento padrão foi deixado de fora das dummies, sendo o valor de 

referência para os outros tipos); as variáveis locacionais agrupadas em um vetor “Z”. 

Todos os vetores são detalhados no Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1- Variáveis utilizadas no modelo 

Vetor Variável Descrição 

X Quartos Quantidade de quartos no imóvel 

X Banheiros Quantidade de banheiros no imóvel 

X Garagem Quantidade de vagas na garagem no imóvel 

X Área de serviço Dummy para presença de área de serviço no imóvel 

X Mobiliado Dummy para identificar imóvel mobiliado 

X Ar-condicionado Dummy para presença de ar-condicionado no imóvel 

X Varanda Dummy para presença de varanda no imóvel 

X Academia Dummy para presença de academia no condomínio 

X Piscina Dummy para presença de piscina no condomínio ou imóvel 

X Elevador Dummy para presença de elevador no condomínio 

X Log Área construída Logaritmo natural da área construída do imóvel em m² 

W Ap Cobertura Dummy para imóvel tipo apartamento cobertura 

W Ap Duplex-Triplex Dummy para imóvel tipo apartamento duplex ou triplex 

W Kitnet Dummy para imóvel tipo apartamento kitnet 

W Loft Dummy para imóvel tipo apartamento loft 

W 
Casa em 

Condomínio Dummy para imóvel tipo casa em condomínio 

W 
Casa em Rua 

Pública Dummy para imóvel tipo casa em rua pública 

W Casa em Vila Dummy para imóvel tipo casa em vila fechada 

Z Log Dist Marco Zero 
Logaritmo da distância do imóvel para o marco zero da cidade de 
São Paulo + 11 

Z Log Dist Faria Lima 
Logaritmo da distância do imóvel para o ponto médio da Avenida 
Faria Lima2 + 1 

Z Log Dist Metrô 
Logaritmo da distância do imóvel para a estação de metrô mais 
próxima + 1 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021 
 
 

A partir destas variáveis a equação que represente o modelo tem a seguinte 

forma: 

 

𝑙𝑛(𝑃)  =  𝛼 + 𝛽 𝑋 +  𝛽 𝑊 + 𝛽 𝑍 + 𝜀    

 
1 Foi utilizado Log (variável + 1) por existirem observações com valores menores dos que 1. 
2 Isso corresponde à altura do número 3144 
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Onde P é o preço hedônico do aluguel do imóvel e X, W e Z as variáveis 

exógenas do modelo agrupadas como já descrito e ε é o termo de erro. 

A escolha de um modelo duocêntrico está em consonância com os trabalhos 

de Hermann e Haddad (2005) e Biderman (2001) e foi escolhida por conta da região 

central ainda aparecer como um ponto de concentração de empregos na cidade. Já 

a região da Faria Lima apresenta um crescimento grande neste quesito fazendo com 

que um modelo monocêntrico não fosse a melhor opção.  

A respeito da escolha dos métodos de aprendizado de máquina, ela foi 

realizada com base no estudo dos resultados apresentados pela literatura disponível 

sobre precificação de imóveis e os modelos escolhidos para este trabalho foram o 

modelo de Floresta de Decisão e o SVM, especialmente baseado no levantamento 

de Valier (2020) sobre testes de métodos de aprendizado de máquina entre si e 

métodos econométricos de precificação hedônica, nele os modelos que 

apresentaram maior capacidade preditiva foram SVM e Floresta de Decisão 

Randomizada, quando comparados com Redes Neurais, MQO, K-NN e algoritmos 

genéticos, os resultados encontrados por ele estão detalhados no Anexo A. 

Especialmente o modelo SVM apresenta bom desempenho para precificação de 

imóveis, como nos artigos de  Kontrimas e Verikas (2011); Zhang (2012);Yeh et al., 

(2013); Mu et al.,( 2014); Wang et al., (2014) e Huang, (2019). Ainda segundo Valier, 

em relação aos modelos de árvore de decisão o modelo simples se mostrou, via de 

regra, com um desempenho pior para a predição do que o modelo de preços 

hedônicos, mas o modelo de Floresta de Decisão Randomizada, que combina 

muitas árvores de decisão se mostraram bem mais acuradas do que este último. 

Mesmo resultado apontado pelos trabalhos de Kok et al. (2017) e Ceh et al. (2018). 

Modelos de Árvore de Decisão, que são a base para o modelos de Floresta 

de Decisão, segundo Zhou(2019),  é um conjunto de modelos de divisão dos dados 

em grupos homogêneos de acordo com o comportamento de cada variável em 

relação ao valor que se pretende prever, para isso utilizando uma sequência de teste 

para determinar os valores de cada “nó”, como a figura 1 representa. 
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Figura 1- Estrutura de uma árvore de decisão 

 
Fonte: elaborada pelo autor, 2021 

 

 

De acordo com Zhou (2019) o SVM de criação de agrupamento que define as 

margens que separam observações dentro de uma classe no hiperplano 

determinando a mínima distância entre observações para formar tais classes. Esta 

estratégia permite que relações não lineares entre variáveis sejam consideradas, 

sendo essa uma das vantagens do método. 

 Tanto o método de Floresta de Decisão quanto o de SVM foram aplicados 

utilizando a biblioteca Scikit-Learn3  e a linguagem Python 3.7.3, os parâmetros 

utilizados estão detalhados no apêndice. 

Para facilitar a compreensão dos resultados pelos diversos agentes que 

tenham interesse na pesquisa para comparação de desempenho dos diversos 

modelos foi usada a medida de qualidade de ajuste do modelo (R²), ou seja, a 

correlação quadrada entre os valores observados e os valores preditos na amostra 

teste, que para este estudo consistiu em 20% da base final, enquanto a amostra de 

treino, consequentemente, foi de 80% das observações. 

 
3 https://scikit-learn.org/stable/ 
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3. Base de Dados 

A base de dados original é composta por 15.405 observações de anúncios de 

aluguel de imóveis residenciais na cidade de São Paulo, extraídos da área de 

acesso público do website4 veiculados por pessoas físicas e imobiliárias, coletados 

no dia 08/08/2019, no formato de dados de corte transversal. Em seguida, foi 

realizada um  a limpeza da base de dados, onde foram retiradas as observações 

sem informações das características estruturais do imóvel ou de localização, 

anúncios não pertinentes ao escopo do estudo e outliers em relação ao preço final e 

área construída (os 1% menores e maiores valores da amostra), restando cerca de 

6.377 observações para aplicação dos modelos como detalhado em Apêndice. 

 

A extração da base foi realizada utilizando-se da técnica de web scraping,  

que consiste na coleta de dados em websites, utilizando a biblioteca Scrapy5 e a 

linguagem Python 3.7.3. Neste caso foi utilizado um algoritmo para coletar as 

informações no código html da página. A escolha de não atualizar a base com dados 

mais recentes se deu por conta da pandemia de coronavírus que implicaria seria um 

fator conjuntural que alterou significativamente a dinâmica de preços e teria que ser 

levado em conta e vai além do escopo desta pesquisa.  

 

 

 

 

 
4 https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/imoveis/aluguel/apartamentos 
5 https://scrapy.org/  
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Gráfico 1- Distribuição do preço final de aluguel (Aluguel + condomínio + IPTU) 

 
Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 
 

 

 
Gráfico 2- Distribuição do log preço final de aluguel (Aluguel + condomínio + IPTU) 

 
Fonte: elaborada pelo autor, 2021 
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Como é possível notar no Gráfico 1, a distribuição dos preços totais de 

aluguel se concentra especialmente nas faixas entre R$ 992 e R$ 3.392 com cada 

uma acumulando ao menos 700 observações cada. Já a medida dos preços em 

forma logarítmica (Gráfico 2), torna a distribuição de preços mais próxima da 

distribuição normal. 

 

 

 

Tabela 1 - Distribuição dos tipos de Imóveis 

Tipo de Imóvel Frequência 

Apartamento padrão 70,18% 

Casa em rua pública 22,89% 

Apartamento kitnet 2,08% 

Casa em condomínio 1,83% 

Apartamento loft 1,30% 

Casa em vila 1,20% 

Apartamento cobertura 0,32% 

Apartamento duplex-triplex 0,19% 

 Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 
 
 

Em relação à distribuição dos tipos de imóveis, observa-se na Tabela 1 que a 

grande maioria das observações são de apartamentos padrão, por isso este tipo foi 

escolhido como o valor de referência do conjunto de dummies de tipo de imóvel.  
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Tabela 2- Descrição das características quantitativas dos imóveis 

 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Preço Final (R$) 3865,75 3.158,34 605 19.875 

Área Construída (m²) 113,41 110,41 23 960 

Dormitórios 2,16 0,97 0 5 

Banheiros 1,20 0,63 1 5 

Vagas Garagem 1,33 1,15 0 5 

Distância Marco Zero (km) 7,29 4,47 0,219 27,19 

Distância Faria Lima (km) 9,27 5,51 1,67 33,15 

Distância Metrô (km) 2,03 2,06 0,001 15,74 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 
 

A tabela 2 apresenta as principais características das variáveis quantitativas 

utilizadas no modelo.  
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4. Resultados 

A análise dos resultados foi feita em duas partes, primeiramente a análise do 

resultado da regressão linear semi-logarítmica no grupo de treino para avaliar o 

efeito de cada atributo do imóvel em seu preço final de locação e em seguida o 

desempenho dos três modelos: o de regressão já citado, o de Floresta Aleatória e o 

de SVM. Para a acurácia dos mesmos em relação ao preço total do aluguel do 

imóvel, considerando o valor real publicado e o valor predito pelos modelos.  

O resultado estimado da regressão para o modelo de MQO aplicado à base 

de treino é apresentado na Tabela 3 a seguir. 

 
Tabela 3- Resultado modelo MQO na base de treino 

 coef Desv. Pad t P>|t| [0.025 0.975] 

Quartos 0,0655*** 0,0060 10,3670 0,0000 0,0530 0,0780 

Banheiros 0,0215*** 0,0070 2,9510 0,0030 0,0070 0,0360 

Garagem 0,1568*** 0,0050 31,1530 0,0000 0,1470 0,1670 

Dummy Área de serviço -0,0858*** 0,0110 -7,5870 0,0000 -0,1080 -0,0640 

Dummy Mobiliado 0,0458* 0,0260 1,7930 0,0730 -0,0040 0,0960 

Dummy Ar-condicionado 0,2551*** 0,0240 10,7440 0,0000 0,2090 0,3020 

Dummy Varanda 0,0072 0,0150 0,4650 0,6420 -0,0230 0,0370 

Dummy Academia 0,0697*** 0,0150 4,7420 0,0000 0,0410 0,0990 

Dummy Piscina 0,0699*** 0,0110 6,2070 0,0000 0,0480 0,0920 

Dummy Elevador -0,0864*** 0,0200 -4,3190 0,0000 -0,1260 -0,0470 

Distância Marco Zero -0,0007 0,0120 -0,0550 0,9560 -0,0250 0,0240 

Distância Faria Lima -0,5551*** 0,0110 -49,1360 0,0000 -0,5770 -0,5330 

Distância Metrô -0,1471*** 0,0100 -14,0990 0,0000 -0,1680 -0,1270 

Log Área construída 0,4025*** 0,0100 40,9020 0,0000 0,3830 0,4220 

Dummy ap cobertura 0,1771** 0,0790 2,2280 0,0260 0,0210 0,3330 

Dummy ap duplex-triplex 0,0460 0,0880 0,5220 0,6010 -0,1270 0,2190 

Dummy kitnet -0,2456*** 0,0340 -7,2550 0,0000 -0,3120 -0,1790 

Dummy loft 0,0702* 0,0390 1,7980 0,0720 -0,0060 0,1470 

Dummy casa em condomínio -0,2381*** 0,0320 -7,4030 0,0000 -0,3010 -0,1750 

Dummy casa em rua pública -0,2514*** 0,0120 -20,4180 0,0000 -0,2750 -0,2270 

Dummy casa em vila -0,2506*** 0,0400 -6,2560 0,0000 -0,3290 -0,1720 

Constante 7,2496*** 0,0460 157,9890 0,0000 7,1600 7,3400 

R² 0,806      
Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 
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Nota: Significância estatísticas dos coeficientes - * <10%; **<5% e ***<1%.  
 

 

O ajustamento do modelo (R² 0,806) pode ser considerado bom quando se 

leva em conta possíveis incongruências da base, uma vez que ela é preenchida 

diretamente pelos usuários. O mesmo pode ser dito também levando em conta 

resultados de modelos de precificação de aluguel como o de Clark e Lomax (2018), 

que apresenta R² médio de 0,532 para seu modelo linear generalizado, há de se 

considerar que, no caso desses autores, seu modelo era de pluricidades, o que 

dificulta muito o ajuste do mesmo, e não de unicidade como é o caso do deste 

trabalho, que se aplica apenas à cidade de São Paulo,. 

Em vias gerais os efeitos observados pelas características analisadas estão 

dentro do esperado e o que foi encontrado tanto no estudo Clark e Lomax (2018) 

quanto de estudos do preço de venda de imóveis como Favero et al. (2008) e 

Hermann e Haddad (2005) sendo efeitos positivos na adição de quartos, banheiros, 

área construída, garagem e negativo para aumento de distância do centro financeiro 

e da estação de metrô mais próxima.  

Nota-se que a adição de um quarto tem o efeito de aumento de 6,5% no preço 

do aluguel. Alguns efeitos observados foram os efeitos negativos da presença de 

área de serviços no preço final do aluguel, a respeito disso existe a hipótese de que, 

como não dispomos da informação de idade do imóvel no website acredita-se que a 

primeira característica pode ser indicativo de imóveis mais antigos, além de ocupar 

parte da área construída, deixando menos espaço para outros cômodos mais 

valorizados. A questão de idade do imóvel também pode ser uma explicação para o 

efeito negativo da presença de elevadores no preço, uma vez que pode ser uma 

característica dada como certa para imóveis mais novos, fazendo com que haja um 

viés nesse campo onde locatários de imóveis mais velhos tenham maior propensão 

a preencher este dado. 

Do mesmo modo, quanto às características locacionais, percebe-se que cada 

quilômetro mais longe do centro da Avenida Faria Lima diminui 5,55% e da estação 

de metrô 14,7% no preço do aluguel, já a distância do Marco Zero da cidade não se 

mostrou significativa na determinação do preço, ao contrário do que outros trabalhos 

anteriores mostrava à respeito de venda, podendo ser uma característica específica 
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para precificação de aluguéis, mas, provavelmente, ligado com a degradação do 

centro antigo. 

Por sua vez os atributos de tipos de imóvel quase todos se mostraram 

estatisticamente significativos, com exceção de apartamentos duplex-triplex, que 

tinha o menor número de amostras da base, 0,19%. Somente as coberturas e lofts 

apresentaram um acréscimo no preço, enquanto todos os tipos de casas e kitnets 

apresentaram decréscimo em relação à um apartamento padrão. 

A Tabela 4 apresenta o desempenho (R²) da predição dos modelos na 

amostra teste. 

 

Tabela 4 - Resultados da predição do preço final de aluguel na base de teste 

Modelo R² 

MQO 0,81503  

SVM 0,85840 

Floresta de Decisão  0,87976 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 

 

Como esperado e observado especialmente nos artigos revisados por Valier 

(2020), os modelos de aprendizado de máquina tiveram um desempenho melhor do 

que o modelo de MQO, sendo que este último obteve um R² muito próximo ao da 

amostra de treino, um indício de que os efeitos estimados por esse modelo podem 

ser adequadamente aplicados para outros imóveis residenciais na cidade de São 

Paulo.  Já os dois modelos de aprendizado de máquina, o de floresta de decisão e o 

SVM, obtiveram resultados bem próximos, com o primeiro tendo um desempenho 

um pouco melhor, ao contrário do que aponta o levantamento de Valier, apesar do 

próprio autor apontar que havia ainda poucos estudos do tipo que utilizavam-se do 

modelo SVM no momento de sua revisão bibliográfica. 

A tabela 5 apresenta a importância de cada uma das variáveis para o modelo 

de Floresta de Decisão. 
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Tabela 5 - Importância das Variáveis para Floresta de Decisão 

Variável Importância 

Log Área construída 46,79% 

Log Dist Faria Lima 25,59% 

Garagem 10,99% 

Log Dist Marco Zero 6,48% 

Log Dist Metrô 3,46% 

Quartos 2,47% 

Casa em Rua Pública 1,38% 

Piscina 0,61% 

Área de serviço 0,34% 

Banheiros 0,32% 

Kitnet 0,30% 

Academia 0,28% 

Varanda 0,25% 

Elevador 0,21% 

Ar-condicionado 0,20% 

Mobiliado 0,16% 

Casa em Condomínio 0,07% 

Casa em Vila 0,04% 

Loft 0,04% 

Ap Cobertura 0,02% 

Ap Duplex-Triplex 0,00% 
Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 

 

É possível observar, além da importância da área construída, uma grande 

importância das variáveis locacionais que somadas representam 35,5% da 

importância na determinação do preço nesse método, com destaque a distância para 

a Faria Lima que colaborou com 25,59% na predição dos preços através desse 

método. 

Outros modelos foram testados, se utilizando da mesma técnica, mas 

apresentaram pior resultado do que os modelos supracitados. Um modelo que se 

utilizava do preço final de aluguel por metro quadrado apresentou um R² de MQO na 
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amostra de treino de 0,723 e o R² de predição na amostra teste foram de 0,743 para 

o MQO, 0,812 para o SVM e 0,897 para o modelo de floresta de decisão.  
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5. Conclusão 

 

Efetivamente neste estudo foram encontrados resultados em linha com a 

literatura atual de precificação de imóveis. O modelo de regressão MQO se mostrou 

muito útil (R2 de 0,743 para a amostra de teste) para a análise dos efeitos das 

características intrínsecas e extrínsecas do imóvel em seu preço final. Já em 

comparação com modelos de aprendizado de máquina, eles se mostraram mais 

eficientes do que o MQO para a predição do preço final com os melhores resultados 

sendo para Floresta de Decisão (0,897) e SVM (0,812). 

Além disso, também foi demonstrado que é possível adaptar as técnicas de 

estudo e predição de preços de venda de imóveis também para o preço de aluguel, 

em especial na cidade de São Paulo e que é possível fazê-lo com dados disponíveis 

de forma aberta na internet.  

Uma questão a ser considerada ao analisar os dados desse estudo é que o 

preço utilizado para o mesmo foi o preço solicitado pelo locador, não efetivamente o 

preço final combinado para a assinatura do contrato de locação, o que pode gerar 

uma certa distorção nos resultados.  

Existem também alguns pontos que podem ser explorados em estudos 

futuros. O primeiro deles diz respeito à escolha de variáveis para o uso nos modelos, 

existem técnicas que mitigam a questão do uso do teste t de Student em grandes 

amostras, como a técnica de incremento e reamostragem apresentada por Pérez-

Rave, Correa-Morales e González-Echavarría (2019). Também pode-se aplicar 

outros métodos de análise de acurácia da predição na amostra de teste, como a 

validação cruzada, além de adicionar outras variáveis locacionais como distâncias 

para estações de trem, escolas e parques. 
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 Anexo 

 
ANEXO A – Resultados de métodos de predição comparados. 
Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 

Fonte: Valier, 2021. 
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Apêndice 

 
APÊNDICE A - Dados de cadastro dos anúncios de aluguel na OLX 
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APÊNDICE B - Detalhamento da limpeza da base para a aplicação dos modelos. 

 
 

Quantidade de 
observações Etapa 

15.405 Base inicial captada no site OLX 

14.546 
Exclusão de observações sem informações de características estruturais do 
imóvel (vetor X) ou sem preço 

12.201 Exclusão de anúncios não relacionados á aluguel residencial 

6.656 
Base com informação de CEP para a geolocalização e que estava dentro dos 
limites do município de São Paulo 

6.377 Exclusão de outliers, 1% menores e maiores preços e área construída 

 
 

APÊNDICE C – Parâmetros de ajuste para a Árvore de Decisão. 
 

 

Parâmetros Valores 

n_estimators 5000 

criterion Gini 

max_depth None 

min_samples_split 2 

min_samples_leaf 1 

min_weight_fraction_leaf 0.0 

max_features auto' 

max_leaf_nodes None 

min_impurity_decrease 0.0 

bootstrap TRUE 

oob_score FALSE 

n_jobs None 

random_state None 

verbose 0 

warm_start FALSE 

class_weight None 

ccp_alpha 0.0 

max_samples None 
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APÊNDICE D – Parâmetros de ajuste para o SVM. 
 

 

Parâmetros Valores 

kernel rbf' 

degree 3 

gamma scale' 

coef0 0.0 

tol 1 

C 1.0 

epsilon 0.1 

shrinking TRUE 

cache_size 200 

verbose FALSE 

max_iter -1 

 


