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RESUMO 
 
A crescente utilização de meios digitais para disponibilização e procura de imóveis no Brasil está 
possibilitando o surgimento de um novo padrão de pesquisas e desenvolvimento de modelos. 
Seguindo essa tendência, esse trabalho buscou explorar um vasto banco de dados sobre imóveis da 
cidade de Belo Horizonte disponibilizados publicamente por uma plataforma online. Foram 
realizadas organização, limpeza e análise de tais dados e, posteriormente, a criação de um modelo 
hedônico de precificação de aluguel baseada nas características do imóvel pelo método de Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO). Adicionalmente, foi utilizado ferramentas de Machine Learning 
através do framework Pycaret para a criação de modelo baseado na estrutura de aprendizado 
Catboost. Com os resultados foi possível verificar que de acordo com os dados é possível conseguir 
uma boa capacidade de precificação de tais imóveis somente seguindo suas características. Essa 
demonstração ressalta que a utilização de uma vasta quantidade de dados nesse tema pode criar 
oportunidades de mercado e avaliações muito mais coerentes.  
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ABSTRACT 
 
The growing use of digital media for making available and looking for properties in Brazil is enabling 
the emergence of a new pattern of research and model development. Following this trend, this work 
sought to explore a vast database of properties in the city of Belo Horizonte, made publicly available 
through an online platform. The organization, cleaning and analysis of such data were carried out 
and, subsequently, the creation of a hedonic model of rental pricing based on the characteristics of 
the property using the Ordinary Least Squares (OLS) method. Additionally, Machine Learning tools 
were used through the Pycaret framework to create a model based on the Catboost learning 
framework. With the results, was identified that, according to the data, it is possible to achieve a good 
pricing capacity for such properties only following their characteristics. This demonstration 
highlights that the use of a vast amount of data on this topic can create market opportunities and much 
more coherent assessments. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O mercado imobiliário brasileiro passou nos últimos 20 anos por um grande avanço 

tanto no desenvolvimento de novos empreendimentos quanto na utilização de dados para ser 
mais eficiente. Porém, um aspecto mudou radicalmente no quesito desse mercado, a 
disponibilização de informações sobre os ativos e sobre as movimentações, muito devido ao 
avanço da internet. 

Toda essa transformação gerou muitos motivos de investigação por diversos trabalhos 
brasileiros sobre o mercado imobiliário, porém, o estudo desse campo é antigo, isso porque 
alguns pesquisadores já haviam desenvolvido métodos e modelos para avaliar custos e 
oportunidades em relação aos valores dos imóveis, chamando-o de Metodologia de Preços 
Hedônicos (HPM).  

Porém, um dos grandes problemas dos artigos científicos construídos em relação ao 
assunto são os dados utilizados, isso porque até pouco tempo essas informações não eram 
acessadas facilmente, ou em quantidade muito pequena e, além disso, a maioria dos dados 
foram disponibilizados parcialmente por órgãos governamentais, o que implica uma possível 
incongruência entre esses números e os dados reais das movimentações de imóveis, isso 
porque o incentivo a alteração de informações disponibilizadas para o governo é muito alto 
por questões tributárias. 

Visando acrescentar mais informações para esse tipo de pesquisa, buscou-se nesse 
trabalho aplicar os mesmos processos de pesquisas realizado no passado, porém agora com 
uma quantidade de dados grande e disponibilizados publicamente com informações 
condizentes com a realidade do mercado, pois foram coletados diretamente de um site de 
uma imobiliária online.  

Além disso, foi acrescentado a esse trabalho uma outra metodologia de construção de 
modelos baseado em dados, o aprendizado de máquina (Machine Learning). Nele, busca-se 
construir o melhor modelo possível, dentre inúmeros tipos de modelagem e, também, a 
disponibilização desse modelo de modo escalável e simples para precificação do aluguel dos 
imóveis de Belo Horizonte baseado em suas características 

Para alcançar o objetivo do trabalho, este foi organizado da seguinte forma: além 
dessa primeira sessão, a segunda aborda a revisão bibliográfica sobre o assunto e os avanços 
de técnicas utilizados para esse tipo de modelagem, em seguida é apresentado o modelo 
teórico, após isso é apresentado o método de coleta de dados e uma análise, apontando pontos 
relevantes da distribuição dos tipos de imóveis na cidade de Belo Horizonte. Para concluir, 
foi realizada a construção do modelo econométrico utilizando o Software R e a construção 
do modelo de Machine Learning do tipo Catboost utilizando o Software Python, após a 
conclusão dos testes de cada modelo, foi realizado a conclusão do trabalho com insights sobre 
os dados, questões que poderiam ser investigadas posteriormente e desafios nesse tipo de 
pesquisa.  
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
A Metodologia de Preços Hedônicos (HPM) já possui uma longa história na 

economia, sendo admitido pela maioria dos trabalhos científicos como iniciada em um artigo 
escrito por Andrew Court em 1939 abordando o uso desse tipo de cálculo para realizar 
melhorias nas estimações de índices de preços. Porém, não foi neste artigo que iniciou-se a 
utilização desse método para o mercado de imóveis, e sim automóveis de acordo Sopranzetti 
B.J.(2010). Naquele momento, segundo Goodman(1998), Court realizou a contabilidade de 
preços dos veículos baseado em suas características como peso e cavalos e, a partir desses 
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dados, foi-se gerado modelos de regressão. Com os resultados obtidos, Court verificou que 
havia uma grande correlação entre as características que estava analisando e o índice de preço 
que utilizou. 

O intuito do método hedônico de preço é conseguir precificar um ativo, geralmente 
commodities, baseado em suas características. Conforme Herath, Shanaka and Maier, 
Gunther (2009), commodities são caracterizados por suas propriedades, portanto, o valor de 
uma mercadoria pode ser calculado pela soma dos valores estimados de suas características 
separadamente. 

Mesmo com a criação de alguns tipos de modelos, verifica-se que a análise de regressão 
se tornou a forma mais comum de explicar o preço a partir de suas variáveis explicativas 
(características do bem) no mercado de imóveis. 
 Como exemplo de aplicação no Brasil, Favero et al. (2009) modelaram a precificação 
hedônica de imóveis na cidade de São Paulo, utilizando uma amostra de 277 imóveis que 
estavam distribuídos em 15 distritos, com o objetivo de encontrar a representatividade das 
características das propriedades e localização sob os preços dos alugueis. Outro exemplo é o 
trabalho de Baptista (2008), que realizou o mesmo estudo para os imóveis de Brasília, porém 
com um foco maior na análise de disposição a pagar dos consumidores sobre esse bem. Todos 
esses trabalhos realizaram as análises baseando-se no modelo de precificação hedônico, porém 
vale destacar que ambos trabalharam com uma base de dados menor do que a disponível neste 
trabalho. 
 Além disso, verifica-se que o campo de precificação de propriedades é um mercado 
muito ativo em todo o mundo, fazendo com que diversos investidores, governos, empresas, 
etc, necessitem desse tipo de cálculo para construção de suas estratégias de negócios, e como 
o campo de computação e processamento têm evoluído muito, cada vez mais percebe-se o uso 
de tecnologias de criação de modelos (Ex: Machine Learning, Inteligência Artificial, Redes 
Neurais) para processar uma quantidade maior de dados e conseguir construir métricas cada 
vez mais precisas para o resultado esperado. 
 Vale destacar que de acordo com artigos publicados mais recentemente, como Abidoye 
e Chan (2018), no qual testaram a efetividade de avaliação de propriedade via HPM e 
comparando com a criação de modelos via Inteligência artificial (IA), encontraram que o 
resultado obtido pela IA foi melhor do que HPM, mostrando assim a grande oportunidade que 
pesquisadores e profissionais possuem nesse campo. 
 

3. MODELO TEÓRICO 
 
Cada pessoa que procura um imóvel para alugar ou comprar busca certas 

características, pode ser uma maior quantidade de quartos ou a presença de um porteiro no 
prédio. Toda essa dinâmica de escolha nos faz recordar do princípio microeconômico de Teoria 
do Consumidor, muito bem trabalhada por diversos autores, mas especialmente por Lancaster 
(1996)4.  
 O intuito desse trabalho não é questionar se todas as premissas e simplificações 
utilizadas por Lancaster estavam certas ou erradas, mas sim, compreender o cerne da teoria do 
consumidor e trazê-la para uma compreensão melhor no âmbito do mercado de imóveis de 
Belo Horizonte especificamente.  

 
4 LANCASTER, Kelvin J. A new approach to consumer theory. Journal of political economy, v. 
74, n. 2, p. 132-157, 1966. 
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 Nesse objetivo, é possível contar com a contribuição de Robert Lucas (1975)5 no qual 
fez uma análise da teoria de Lancaster conectando com a função de preços hedônicos. 

Lucas condensa que a função de utilidade individual é escrita por Lancaster da seguinte 
forma: 

 
𝑈 = 𝑈(𝑍!, 𝑍", … , 𝑍#)    (1) 

 
No qual 	𝑍# é a quantidade total de características j obtida pelo consumidor. 
Dessa forma, é possível subdividir um bem, nesse caso o imóvel, em suas 

características, como quartos, banheiros, área, etc. Nessa nova visão, o bem de consumo, de 
acordo com Lancaster, deixa de ser o objeto de utilidade apenas, e supõe que na verdade essa 
utilidade é derivada de suas propriedades e características. 

Conectado à Teoria do Consumidor proposto por Lancaster, temos a função de preços 
hedônicos, na qual tenta justamente definir o valor que cada propriedade do bem adiciona a 
este no total. Portanto, considera-se o imóvel como o conjunto dessas utilidades, mas também 
se identifica quais atributos são mais significativos para a composição desse conjunto. 

Toda essa análise é realizada a partir de uma regressão múltipla, em que a variável 
dependente é o preço do aluguel e as características do imóvel são as variáveis independentes. 
Foi escolhido o valor do aluguel, ao contrário do valor da venda, primeiro pelo fato da 
disponibilidade dos dados de forma muito bem estruturada e ampla e, em segundo lugar, 
porque assim como Felipe (2008, p.20) levantou em seu trabalho e destacou que Hermann 
(2003) e Morais e Cruz (2003) também relataram, o valor do aluguel pode ser considerado 
“como o valor presente de um número infinito de aluguéis pagos para si mesmo”, isto é, o 
aluguel e o valor de venda no final, podem apresentar o mesmo significado para o cálculo. 

Apesar de parecer simples, não existe um consenso na literatura acadêmica sobre o 
método mais eficiente para calcular a função hedônica de preços ligado ao setor imobiliário, 
sendo possível encontrar modelos logarítmicos, semi-logarítmicos, lineares, estratificado, etc.6 
No presente trabalho é utilizado o método hedônico com regressão múltipla linear, justamente 
para descobrir a influência de cada característica do imóvel no preço (em reais) do imóvel, no 
qual se caracteriza por: 

 
𝑃 = 𝑋𝛽 + 𝜀      (2) 

 
Sendo 𝜀~𝑁(0, 𝜎"𝐼), P é o valor do aluguel do imóvel (custo), X é a matriz de 

características (Tabela 2), 𝛽 é o vetor de coeficientes que serão encontrados e 𝜀 é o vetor de 
resíduos. 

A estimativa é via o método de mínimos quadrados ordinários (MQO).  
As estimativas que foram encontradas para os coeficientes representam o efeito parcial 

de cada variável para o custo do aluguel do imóvel, portanto analisa-se exatamente a 
contribuição ceteris paribus dos elementos para o resultado da variável dependente. 

Na construção do modelo também há a fase de testes em relação aos coeficientes 
encontrados e sobre os próprios dados, pois dois problemas são muito comuns ao estimar 
funções de preço hedônico pelo método de MQO: a multicolinearidade e a 
heterocedasticidade, assim como BAPTISTA (2008) destacou em seu trabalho realizado com 
dados de imóveis na cidade de Brasília. 

 
5 LUCAS, Robert EB. Hedonic price functions. Economic Inquiry, v. 13, n. 2, p. 157-178, 1975. 
6 Ver Paixão, Luiz. (2015). Índice de preços hedônicos para imóveis: Uma análise para o município 
de belo horizonte. Economia Aplicada. 
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Se constatado a presença de heterocedasticidade, será utilizado o método desenvolvido 
por White (1980) chamado de variância robusta, para estimar os desvios padrão robustos dos 
parâmetros.  

Na segunda parte do trabalho, utilizou-se métodos de Machine Learning para 
construção do melhor modelo possível. Não é o intuito desse trabalho explicar detidamente 
sobre todos os modelos possíveis de serem criados a partir de programação, por isso usaremos, 
primeiramente, um método de Auto-ML (Machine Learning Automático) da biblioteca Pycaret 
em Python, que de forma simples e automática testa mais de 10 tipos de modelos diferentes 
com parâmetros padrões e os compara, e depois aprofundaremos em algumas especificidades 
do modelo escolhido. 

Pycaret7 é uma biblioteca Open-Source, que possui como objetivo, facilitar a 
construção, o teste e o deploy de modelos de Machine-Learning a partir de poucas linhas de 
código(low-code) e com um nível de automação elevado. O Framework é responsável por 
preparar os dados, treinar modelos, testar hiper parâmetros, analisar resultados e executar o 
modelo final.  

Na primeira etapa do processo, o Pycaret realiza a divisão dos dados entre “Teste” e 
“Treinamento”, isso porque para a criação de modelos nessa ferramenta, é necessário realizar 
a criação do modelo com uma base de dados, mas testá-la com outra, para não enviesar o 
resultado. Além disso, é necessário definir a forma do modelo, exemplo: Classificação, 
Regressão, Detecção de anomalia, etc. No caso desse trabalho, analisa-se a influência das 
características dos imóveis diretamente no valor do aluguel, sendo necessário utilizar a forma 
de Regressão. Outra definição que deve ser feita é informar o target, ou seja, a variável 
dependente. Além disso, foi informado quais variáveis seriam utilizadas para o treinamento do 
modelo (todas, exceto ‘latitude’, ‘longitude, ‘’aluguel’) e quais variáveis eram categóricas ou 
numéricas. 

 Ao realizar os primeiros testes com os dados, o Pycaret realiza a primeira e segunda 
parte descritas nesse trabalho, de preparação e teste inicial de alguns tipos de modelos de 
Machine Learning (scikit-learn8, XGBoost9, Microsoft LightGBM10, spaCy11 e outros). Como 
mencionado, não será o intuito desse trabalho definir cada tipo de modelo citado acima, apenas 
será descrito o modelo escolhido para a continuação da pesquisa. 

 Após os testes, Pycaret nos mostrou que o melhor modelo de Machine-Learning para 
nossa base de dados seria o Catboost12, pois os valores das métricas de comparação mostraram 
que os erros estavam menores para esse modelo e o ajuste estava melhor. 

 
Tabela 1 - Comparativo de modelos 

Model MAE MSE RMSE R2 RMSLE MAPE 
CatBoost Regressor 687,9205 1.739.570,00 1306,8196 0,796 0,2449 0,1903 

Extra Trees 
Regressor 703,3611 1.770.526,00 1319,1976 0,791 0,26 0,2026 

Light Gradient 
Boosting Machine 749,754 1.856.009,00 1356,9205 0,7799 0,2725 0,2123 

 

 
7 https://pycaret.org/ 
8 scikit-learn: machine learning in Python — scikit-learn 0.24.2 documentation 
9 XGBoost Documentation — xgboost 1.5.0-dev documentation 
10 GitHub - microsoft/LightGBM: A fast, distributed, high performance gradient boosting (GBT, GBDT, GBRT, 
GBM or MART) framework based on decision tree algorithms, used for ranking, classification and many 
other machine learning tasks. 
11 spaCy · Industrial-strength Natural Language Processing in Python 
12 https://catboost.ai/ 
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Na área de modelos Boosting, surgiram diversas ramificações e diversos tipos de 
geração de modelos, cada vez mais sofisticados. O Catboost é uma evolução do tipo Gradient 
Boosting, que foi criado por Friedman (2001) e consiste na construção e melhoria gradual, 
aditiva e sequencial de vários modelos baseando-se em uma tentativa de melhora a partir de 
gradientes na função de perda (que avalia quão bom os coeficientes estão adequados aos dados) 
do modelo. Dorogush (2018) destaca em seu trabalho que a implementação mais comum do 
Gradient Boosting é utilizando árvores de decisão, o que é muito conveniente para variáveis 
numéricas, porém para variáveis categóricas ainda não apresenta um resultado desejado. O 
modelo CatBoost busca aprimorar essa questão, possibilitando a utilização de variáveis 
categóricas. Além disso, permite que o usuário utilize CPU e GPU dos sistemas para realizar 
um teste e treinamento muito mais eficiente. 
 Portanto, como a base de dados possui tanto variáveis categóricas, quanto variáveis 
numéricas, o modelo Catboost se mostrou muito eficiente, construindo árvores de decisão e 
re-treinando cada uma delas para os modelos construídos posteriormente. 

Para aprimorar ainda mais o modelo, pode-se definir alguns hiper parâmetros e buscar 
um resultado melhor no treinamento. Nesse trabalho foi utilizado os seguintes valores de hiper 
parâmetros: 

 
Tabela 2 – Hiper parâmetros 

Hiper parâmetros Significado Valor 
loss_function Fator avaliado RMSE 

depth Tamanho da árvore de decisão 8 

l2_leaf_reg Coeficiente no prazo de regularização L2 (Regressão 
Ridge) 30 

border_count Quantidade de splits para variáveis númericas 254 
n_estimators Quantidade de estimadores de base 180 

 
 
 

4. DADOS E VARIÁVEIS 
 
Para a execução desse trabalho foram utilizados dados minerados do site QuintoAndar, 

uma startup no setor imobiliário brasileiro, utilizando requisições de API (Application 
Programming Interface) que entregavam JSON’s contendo as informações sobre os imóveis, 
sendo que todas as informações utilizadas nessa análise estão disponíveis publicamente através 
do site da imobiliária. Essa ação de coleta foi apenas uma forma de estruturar em uma tabela 
todos os dados presentes na página virtual de cada imóvel e suas características. 

Seria possível utilizar dados de qualquer cidade cadastrada no site, porém foi escolhido 
para esse trabalho direcionar os cálculos e análises para a cidade de Belo Horizonte, porém 
poderia ser reproduzido facilmente para outras localidades com as devidas alterações 
necessárias pelos dados. Portanto, a variável dependente nesse caso será o valor total do preço 
do aluguel (custo) incluindo custo de condomínio, IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 
e o próprio aluguel, coletado no dia 23/06/2020.  

As variáveis explicativas foram muito diversas, desde número de quartos até a 
existência de tomadas novas no imóvel, totalizando 40 características (Tabela 2). Dentre todas 
essas variáveis explicativas, existem atributos quantitativos (ex: quartos e banheiros), 
qualitativos (ex: porteiro e armário no quarto) e, também, locacionais (ex: Latitude, longitude 
e bairro). Com isso, é possível analisar diversas características de cada imóvel e buscar 
encontrar um modelo que consiga estimar um preço de aluguel condizente com os dados e o 
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mercado. A amostra final conta com 1938 imóveis, localizados em todas as regiões de Belo 
Horizonte, podendo ser casa ou apartamento. Em relação às localidades regionais de cada 
imóvel, foi feita através de uma lista disponibilizada pela própria prefeitura de Belo 
Horizonte13. Além disso, foi acrescentado o bairro Vila da Serra (pertencente a cidade de Nova 
Lima) à região Sul de Belo Horizonte por estar bem na divisa e ter um número relevante de 
imóveis. 

É possível ressaltar que a cultura de dados (Data-Driven) ainda é pouco difundida no 
Brasil, sendo claramente uma exceção a empresa QuintoAndar, a qual utiliza largamente os 
dados a seu favor construindo e gerando mais valor para seus clientes. Assim como essa base 
de dados, de todas as cidades foram criadas a partir do preenchimento de formulário realizada 
pela própria empresa com opções já específicas, apenas o valor é preenchido pelo dono do 
imóvel e por isso, é possível ver alguns poucos erros de digitação em algumas informações 
(Ex: Condomínio = R$20.000,00). 
 
 

Quadro 1 - Variáveis 

Variável modelo Significado Classe 
custo Valor total do aluguel Numérico (int) 
quartos Quantidade de quartos Numérico (int) 
andar Andar Numérico (int) 
area Área em m²  Numérico (int) 
suites Quantidade de suítes Numérico (int) 
banheiros Quantidade de banheiros Numérico (int) 
condo_iptu Valor IPTU+Condomínio Numérico (int) 
vagas Quantidade de vagas Numérico (int) 
nao_mobiliado Não é mobilidado Dummy 
animal Permitido animais Dummy 
arm_coz Armário na cozinha Dummy 
arm_quar Armário no quarto Dummy 
box Possui box blindex Dummy 
arm_ban Possui armário no banheiro Dummy 
sol_man Possui sol de manhã Dummy 
silencio Possui rua silenciosa Dummy 
novo É novo ou reformado Dummy 
luz Possui muita luz natural Dummy 
sol_tar Possui sol da tarde Dummy 
vista_livre Possui vista livre Dummy 
chuveiro_ele Possui chuveiro elétrico Dummy 
tomada_nova Possui tomada nova Dummy 
gas_enc Possui gas encanado Dummy 
porteiro Possui porteiro Dummy 
elevador Possui elevador Dummy 
salao_fest Possui salão de festa Dummy 

 
13 PBH. Prefeitura de Belo Horizonte: PRODABEL. Empresa de Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte. «BHMap / Portal BHGEO». Consultado em 16 de maio de 2020 
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piscina Possui piscina Dummy 
churrasqueira Possui churrasqueira Dummy 
metro Perto de mêtro Dummy 
esp_gourmet Possui espaço gourmet Dummy 
quadra Possui quadra Dummy 
academia Possui academia Dummy 
zona_sul É na zona Sul Dummy 
hipercentro É no Hipercentro Dummy 
zona_norte É na zona Norte Dummy 
zona_leste É na zona Leste Dummy 
zona_oeste É na zona Oeste Dummy 
apartamento É apartamento Dummy 
casa É casa Dummy 
latitude Latitude Numérico (float) 
longitude Longitude Numérico (float) 

 

5. ANÁLISES 
 
Antes de iniciar a criação do modelo, é útil demonstrar e analisar alguns dados que o 

dataset nos oferece para que possamos entender a configuração dos imóveis que o compõe. 

 

5.1 ANÁLISES INICIAIS 

 Assim como foi citado anteriormente, analisando os dados é possível ver claramente 
alguns outliers que demonstram erro na digitação de informações, exemplos: 

• Andar: -2 
• Condomínio + IPTU mensal: R$165.240,00 

Dessa forma, apesar de saber desses erros, vamos tratá-los apenas na parte de 
construção de modelo.  

A seguir será mostrado algumas análises feitas a partir dos dados brutos do trabalho. 

 

Figura 1 – Casa/Apartamento 

Figura 1 – Imóveis por região 
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A partir desses gráficos podemos observar alguns comportamentos da base de dados 
estudada: a maior quantidade de imóveis cadastrados na base é das regiões Sul e Norte; a 
porcentagem de casas e apartamentos é bem similar nas regiões Sul, Hipercentro e Leste, 
porém as regiões Norte e Oeste possuem uma concentração maior de casas; a linha de metrô 
em Belo Horizonte é muito restrita e com os dados é possível ver que as regiões mais atendidas 
por esse modal de transporte são Zona Oeste e Zona Leste; a presença de piscina é mais 
relevante na Zona Sul e Hipercentro; a presença de salão de festa é mais relevante na Zona Sul 
e Hipercentro; a presença de porteiro é mais relevante no Hipercentro; por fim, a concentração 
de imóveis silenciosos é menor no Hipercentro.  

Figura 3 - Análise 1 por região 

Figura 4 - Análise 2 por região 
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5.2 ANÁLISE DE VARIÁVEIS 

Após uma série de análises entre as variáveis, encontramos algumas correlações mais 
evidentes. 

 

 

 

 

É possível ver nessas análises preliminares entre a relação de Andar e Área que de 
acordo com os dados, que geralmente apartamentos em andares mais altos cadastrados na 
plataforma de aluguel de imóveis possuem uma área menor, comparados com andares mais 
baixos. 
 Além disso, podemos ver a relação também entre a quantidade de banheiros de um 
imóvel e a quantidade de quartos, que possui uma tendência positiva entre as duas variáveis. 

 
 

Figura 7 - Área(m²) x Custo(R$) 

Casa 

Apartamento 

Figura 5 – Andar x Área Figura 6 – Banheiro x Quarto 
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 Na Figura 7 podemos comparar a relação entre área e custo dos imóveis diferenciando-
os entre Casa e Apartamento. Fica muito evidente que os imóveis que são considerados 
apartamento possuem uma valorização maior em relação a área do imóvel do que aqueles que 
são considerados Casa, ou seja, o aumento da área de uma casa aumenta o custo do aluguel, 
porém em um apartamento essa alteração tem um efeito muito maior no custo. 

 

6. MODELOS 
 

 
6.1  Modelo econométrico 
 
Inicialmente foi feito a tentativa de usar todos as variáveis, exceto latitude, longitude 

e aluguel, porém muitas eram estatisticamente insignificantes. O modelo final é apresentado 
na Tabela 4 abaixo, lembrando que a variável dependente é o preço do aluguel:   

Tabela 3 – Regressão via MQO 1 

Variável modelo Beta P-Valor 
banheiros 498,50 0,000 
quartos 219,90 0,000 
andar 42,36 0,000 
area 5,14 0,000 
suites 409,60 0,000 

condo_iptu 101,40 0,000 
vagas 407,00 0,000 

nao_mobiliado -417,50 0,000 
arm_cozinha -262,70 0,000 

piscina 224,30 0,026 
esp_gourmet 276,90 0,025 

academia 313,10 0,020 
hipercentro 1039,00 0,000 

zona_sul 549,70 0,000 
apartamento -685,20 0,000 

F(15,1923)   R2 = 0,9433 
Prob > F p_valor < 0,000  



2 
 
 Analisando os resíduos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Neste primeiro gráfico fica nítida a existência de um outlier alterando totalmente o 
gráfico de análise de resíduos. Observando os dados é possível ver que 3 registros destoam 
muito do restante da amostra: 

1. Condo_iptu = R$ 165.240 
2. Área = 2000 
3. Andar = -2 

Gerando um novo modelo com apenas as variáveis significativas ao nível de 5% e sem 
os registros outliers que foram mencionados acima, teremos o seguinte modelo:  

 

Tabela 4 – Regressão via MQO 2 

Variável modelo Beta P-Value 
(Intercept) 334,16 0,004 
banheiros 452,72 0,000 

andar 38,88 0,000 
area 9,18 0,000 
suites 287,02 0,000 

condo_iptu 1,36 0,000 
vagas 284,10 0,000 

nao_mobiliado -444,11 0,000 
arm_quar -243,82 0,000 
salao_fest -271,92 0,006 

esp_gourmet 474,13 0,000 
academia 404,43 0,001 

hipercentro 787,97 0,000 

Figura 8 - Análise de resíduos do modelo lm2 – parte 1 
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zona_sul 445,60 0,000 
apartamento -606,86 0,000 

F(14,1920)   R-squared = 0,8274 
Prob > F p_value < 0,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para confirmarmos ou não a existência de multicolinearidade no modelo, 
primeiramente é apresentada a função de correlação entre as variáveis explicativas: 

 

Tabela 5 – Matriz de correlação 
 banheiros  

andar 

area 

suites  

custo  

condo_iptu  

vagas  

nao_m
obilia

do 

arm
_quar  

salao_fest  

esp_gourm
et  

academ
ia  

hipercentro  

zona_sul  

apartam
ento  

banhe
iros 1 

0,05 

0,78 

0,77 

0,77 

0,44 

0,69 

0,15 

0,07 

0,18 

0,22 

0,1 

-0,02  

0,32 

-0,03 

anda
r  0,05 1 -
0,09 

0,06 

0,2 

0,36 

0,02 -
0,06 

0,08 

0,4 

0,23  

0,4 

0,36 

0,1 

0,34 

area 

0,78 -
0,09 1 

0,58 

0,75 

0,32 

0,72 

0,14 

0,03 

0,06 

0,14 

0,01 -
0,02 

0,24 -
0,21 

suite
s  0,77 

0,06 

0,58 1 

0,65 

0,41 

0,54 -
0,07 

0,16 

0,17 

0,19 

0,11 -
0,04 

0,26 -
0,07 

custo  

0,77  

0,2  

0,75  

0,65  1 

0,67  

0,69  

0,03  

0,07  

0,24  

0,26  

0,21  

0,14  

0,32  

- 0,03  

Figura 9 - Análise de resíduos do modelo MQO 2 
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condo
_iptu 

0,44 

0,36 

0,32 

0,41 

0,67 1 

0,38 

0,01 

0,1 

0,35 

0,16 

0,25 

0,21 

0,28 

0,29 

vaga
s 0,69 

0,02 

0,72 

0,54 

0,69 

0,38 1 

0,13 

0,03 

0,16 

0,22 

0,12 

-0,08 

0,28 

-0,04 

nao_m
obiliad
o 

0,15  

-0,06  

0,14  

- 0,07 

0,03 

0,01 

0,13 1 

-0,33 

-0,02 

-0,01 

- 0,07 

-0,09 

0,11 

0,14 

arm
_qua
r  0,07 

0,08 

0,03 

0,16 

0,07 

0,1 

0,03 -
0,33 1 

0,24 

0,11 

0,12 

0,07 

0,06 0 

salao
_fest  

0,18 

0,4 

0,06 

0,17 

0,24 

0,35 

0,16 

- 0,02 

0,24 1 

0,45 

0,51 

0,17 

0,15 

0,25 

esp_g
ourm

e
t  0,22 

0,23 

0,14 

0,19 

0,26 

0,16 

0,22 

-0,01 

0,11 

0,45 1 

0,47 

0,06 

0,06 

0,02 

acad
em

ia 

0,1 

0,4 

0,01 

0,11 

0,21 

0,25 

0,12 

-0,07 

0,12 

0,51 

0,47 1 

0,18 

0,08 

0,1 

hiperc
entro 

- 0,02 

0,36 

-0,02 

-0,04 

0,14 

0,21 

-0,08 

-0,09 

0,07  

0,17 

0,06 

0,18 1 

-0,31 

0,11 

zona
_sul 

0,32 

0,1 

0,24 

0,26 

0,32 

0,28 

0,28 

0,11 

0,06 

0,15 

0,06 

0,08 -
0,31 1 

0,16 

aparta
m

ento  

- 0,03 

0,34 

- 0,21 

- 0,07 

- 0,03 

0,29 

- 0,04 

0,14 0 

0,25 

0,02 

0,1 

0,11 

0,16 1 

 

Podemos confirmar que não existe nenhuma relação com um valor alto de correlação 
entre as variáveis. Além disso, recomenda-se examinar os fatores de inflação da variância 
(VIF), em que Draper e Smith (1998) observam que valores acima de 10 podem confirmar a 
presença de multicolinearidade e ocasionar erros na estimação. 

Realizando o cálculo no software obtemos o seguinte resultado: 
 

Tabela 6 - Verificação de VIF 

Variável Valor VIF 
banheiros 5,254328 

andar 1,63634 
area 4,295088 

suites 2,882209 
custo 5,836104 

condo_iptu 2,576649 
vagas 2,496487 

não_mobiliado 1,317325 
arm_quar 1,223206 
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salao_fest 1,745204 
esp_gourmet 1,489556 

academia 1,637595 
hipercentro 1,506725 
zona_sul 1,443554 

apartamento 1,475652 
 

Nenhum valor está maior que 10, portanto se comprova inexistente a presença de 
multicolinearidade. 

Para confirmarmos a existência ou não de heterocedasticidade no modelo, usa-se o 
teste de Breusch-Pagan, que busca entender o comportamento da variância. Para ser constato 
a presença de heterocedasticidade o valor do P-valor encontrado no teste precisa ser menor do 
que 0,05, ou seja, com um P-valor acima desse valor, falha-se na rejeição da hipótese nula, 
significando que não teríamos evidência suficiente para provar a existência de 
heterocedasticidade. 

Tabela 7 – Teste de Breusch-Pagan 

BP = 427,7 df= 14 p-value < 2,2 e-16 
 

Com o P-valor encontrado rejeitamos a hipótese nula e constatamos a existência de 
heterocedasticidade no modelo. 

Para realizar a correção utiliza-se a regressão robusta. 
 

6.2 Machine Learning 
 

Para iniciar a construção do modelo no PyCaret deve-se fazer o upload dos dados no 
ambiente de programação (utilizei o Jupyter Notebook em Python), após isso foi feito a 
separação de todos os dados em dois grupos, teste e treino. O objetivo desse passo inicial é 
conseguir construir um modelo supervisionado através dos dados de treino e após a conclusão 
dessa etapa, conseguir testá-lo com o restante dos dados no grupo de teste. Isso evita qualquer 
over-fitting do modelo com apenas os dados de treino, já que os dados do segundo grupo não 
foram usados na modelagem. Para realizar a etapa de treino, separei os dados em dois grupos 
com proporção de 30% para Teste, e 70% para o Treino. 

O PyCaret é um framework que simplifica muito a criação dos modelos, mesmo assim 
cabe ao usuário definir seus parâmetros para que o modelo seja o mais consistente possível. 
Para verificar todas as opções de parâmetros que o framework aceita recomendo visitar a 
documentação14 dele. No caso atual definimos nosso target (medida final que queremos 
calcular”) e utilizamos o formato de regression, isso porque o intuito é conseguir calcular um 
valor final de aluguel em reais que será composto pelas diversas características dos imóveis. 

Após essa primeira etapa, foi escolhido o modelo Catboost, conforme mencionado no 
início do trabalho. Para a construção do modelo foi retirado os três casos de outliers com erro 
de digitação possivelmente.  

Após a criação do modelo inicial, a própria ferramenta sugere passar pela etapa de 
“Tune”, pois os modelos de Machine Learning são certas combinações de hiper parâmetros 
junto aos dados que buscam a melhor previsão possível, e nessa etapa de “Tune” o PyCaret 

 
14 https://pycaret.readthedocs.io/en/latest/api/regression.html  
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realiza diversos testes de hiper parâmetros de forma automatizada, buscando a melhor 
combinação possível. Após isso encontrou-se: 

 
Tabela 8 – Análise das diversas variações de hiper parâmetros 

 MAE MSE RMSE R2 RMSLE MAPE 
0 575,6356 1.148.607,6548 1.071,7311 0,8370 0,2298 0,1600 
1 647,2812 1.229.786,8483 1.108,9576 0,8613 0,2657 0,1990 
2 789,2116 2.471.117,6798 1.571,9789 0,8146 0,2515 0,1567 
3 511,7871 743.618,8722 862,3334 0,9080 0,1961 0,1458 
4 588,2912 1.407.849,6464 1.186,5284 0,8463 0,2246 0,1559 
5 607,0687 1.137.179,1470 1.066,3860 0,8524 0,2277 0,1676 
6 660,6109 2.515.426,2520 1.586,0095 0,7193 0,2683 0,1637 
7 651,5113 1.503.101,3220 1.226,0103 0,8549 0,2010 0,1621 
8 628,0883 1.380.098,9088 1.174,7761 0,7921 0,2364 0,1768 
9 848,9992 2.529.424,6676 1.590,4165 0,8236 0,2525 0,1943 

Média 650,8485 1.606.621,0999 1.244,5128 0,8309 0,2354 0,1682 
DP 94,7943 619.944,7770 240,4351 0,0474 0,0234 0,0162 
 
Essas métricas servem para avaliarmos a construção do modelo com os dados de treino. 

Sendo considerada a média entre os 10 testes como o resultado do “Tune”, e que portanto 
mostra a eficiência dos hiper parâmetros encontrados. 
 

7. RESULTADOS 
 

A realização do trabalho com duas formas de construção de modelos totalmente 
diferentes foi feita propositalmente para realizar a comparação, mesmo que inicial, dos dois 
tipos.  

Com a realização de alguns testes sugeridos por outras literaturas, será possível 
comparar o resultado de ambos os modelos e, assim, chegar a uma conclusão para a realização 
do cálculo do valor do aluguel dos imóveis de Belo Horizonte. 

 
a) Modelo econométrico 

 
A primeira observação que é possível fazer sobre a construção do modelo econométrico 

é que existem diversas variáveis no dataset que são consideradas estatisticamente 
insignificantes ao nível de 5% para o resultado e, que, portanto, podem ser desconsideradas da 
construção da equação final do cálculo do aluguel. 
 Apesar de comprovar a inexistência de multicolinariedade no modelo, encontrou-se 
heterocedasticidade em relação aos erros, o que acarretou na necessidade de realizar os passos 
destacados anteriormente desenvolvidos por White para corrigir esse problema.  
 Com isso chegamos ao seguinte resultado: 
 
𝑃 = 334,16	 + 	452,71 × 𝛽! 	+ 	38,88 × 𝛽" 	+ 	9,18 × 𝛽% 	+ 	287,02 × 𝛽& 	+ 	1,36 × 𝛽'

+ 	284,10 × 𝛽( − 444,11 × 𝛽) 	− 	243,82 × 𝛽* 	− 	271,92 × 𝛽+ 	
+ 	474,13 × 𝛽!, + 	404,43 × 𝛽!! 	+ 	787,97 × 𝛽!"	 + 	445,60 × 𝛽!% 	
− 	606,86 × 𝛽!& 	+ 	𝑢 
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Tabela 9 – Resultado econométrico 
 
 De acordo com os resultados obtidos, e considerando todas as variáveis significativas 
ao nível de 5% no modelo econométrico, temos as seguintes informações: 
Mantendo todas as outras variáveis constantes 
 

• Cada banheiro acrescenta um valor de R$ 452,71 para o preço do aluguel do imóvel 
• Cada andar adicionado no imóvel aumenta o valor do aluguel em R$ 38,88 
• Cada m² adicionaria ao valor do aluguel R$ 9,18 
• Cada suíte acrescenta um valor de R$ 287,02 para o preço do aluguel 
• O valor do IPTU e do Condomínio contribuem na proporção de 1,36 com o valor do 

aluguel 
• Cada vaga de garagem adiciona o valor de R$ 284,10 no aluguel 
• Não ser mobiliado diminui o preço do aluguel em R$ 444,11 
• Ter armário nos quartos diminui o preço do aluguel em R$ 243,82 
• Ter salão de festa reduz o valor do aluguel em R$ 271,92 
• Ter espaço gourmet aumenta em R$ 474,13 o valor do aluguel 
• Ter academia aumenta o valor do aluguel em R$ 404,43 
• Ser no hipercentro da cidade aumenta o valor do aluguel em R$ 787,97 
• Ser na Zona Sul da cidade aumenta o valor do aluguel em R$ 445,60 
• Ser apartamento reduz o valor do aluguel em R$ 606,86, ou seja, ser casa aumenta o 

valor do aluguel nesse preço 
 
b) Modelo de Machine Learning 

 
Após a construção do modelo a partir de Inteligência Artificial, é necessário avaliá-lo 

e testá-lo com o restante dos dados que não foi utilizado para o treinamento dele. Chega-se ao 
modelo final apresentando o seguinte resultado: 

 

Variável modelo Significado Valor P-Valor 
intercepto - 334,16 0,0072 

𝛽! Quantidade de banheiros 452,71 0,0000 
𝛽" Andar 38,88 0,0036 
𝛽% Área em m² 9,18 0,0000 
𝛽& Quantidade de suítes 287,02 0,0106 
𝛽' Valor IPTU+Condomínio 1,36 0,0000 
𝛽( Quantidade de vagas 284,10 0,0000 
𝛽) Não é mobilidado -444,11 0,0000 
𝛽* Armário no quarto -243,82 0,0013 
𝛽+ Salão de festa -271,92 0,0150 
𝛽!, Espaço gourmet 474,13 0,0028 
𝛽!! Academia 404,43 0,0202 
𝛽!" Hipercentro 787,97 0,0000 
𝛽!% Zona Sul 445,60 0,0000 
𝛽!& Apartamento -606,86 0,0000 
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Tabela 10 – Análise do modelo final 
 MAE MSE RMSE R2 RMSLE MAPE 

Final 650,8485 1.606.621,0999 1.244,5128 0,8309 0,2354 0,1682 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A composição dos resultados oferecidos pelo modelo de Machine Learning nos permite 

observar que o 𝑅" ficou em 0,8309, pois apesar de conseguir um 𝑅" alto com os dados de 
treinamento, no momento de testar com dados novos ele reduziu, o que já era esperado. 
Apresentou uma importância maior para as seguintes variáveis: “condo_iptu”, “area”, 
“vagas”, “banheiros” na composição do preço final do aluguel. Porém, não é possível fazer a 
decomposição do resultado por variável assim como foi feito para o modelo econométrico.  

É possível observar nos gráficos criados como os pontos estimados de teste e treino 
ficaram parecidos, mas os primeiros apresentam ainda um erro maior do que os segundos, mas 
mesmo assim a distribuição dos erros seguiu uma normal. 

 
c) Comparação dos modelos 

 
Ambos os modelos apresentaram um valor de 𝑅" muito alto e satisfatório, sem 

apresentar um over-fit de seus dados. Porém, quando comparamos o valor do MSE e RMSE,  
aparentemente o modelo criado via Machine Learning apresenta resultados estatísticos 
melhores, porém, para terminar, foi coletado as informações de um imóvel novo na base de 

Figura 10 - Importância da variável para composição do modelo 

Figura 12 - Erro Predito 
Figura 11 - Resíduos do Treinamento e do Teste 
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dados, ou seja, nenhum dos modelos utilizou o registro para treinamento, e testar em cada 
um dos modelos para encontrar o valor final do aluguel e comparar com o valor que 
encontramos no momento da pesquisa no site da imobiliária. 

 
 

Tabela 12 - Exemplo de imóvel 
Variável Valor   Variável Valor   Variável Valor 
banheiros 4    andar 7  suites 4 

condo_iptu 2590    nao_mobiliado 0  arm_coz 1 
box 1    sol_man 1  novo 1 

vista_livre 1    tomada_nova 0  porteiro 0 
elevador 1    piscina 1  arm_quar 1 

esp_gourmet 0    academia 1  luz 1 
zona_norte 0    zona_oeste 0   metro 0 

quartos 4    area 190   zona_sul 1 
vagas 3    animal 1   casa 0 

arm_ban 1    silencio 1   custo 0 
chuveiro_ele 0    gas_enc 1   sol_tar 1 

salao_fest 1    churrasqueira 1  zona_leste 0 
quadra 0    hipercentro 0   apartamento 1 

 
 
Valor encontrado pelo modelo econométrico: R$ 9.423,56 
Valor encontrado por Machine Learning: R$ 8.385,51 
Valor real no site da imobiliária: R$ 10.090,00 
Portanto, nesse simples teste o modelo econométrico conseguiu formar um preço mais 

próximo do preço real informado, ou seja, apresentou um erro menor.  
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho demonstrou o quanto ferramentas econométricas e de aprendizado de 
máquina podem contribuir para a criação de modelos que, a partir de uma vasta quantidade de 
dados disponíveis publicamente, conseguem captar boa parte da informação de preços no 
aluguel dos imóveis de acordo com suas características, ou seja, seguindo o modelo hedônico.  

Apesar do resultado alcançado, observa-se como limitação desse trabalho a base de 
dados de certa forma mal distribuída, isso porque pessoas que inserem anúncios de seus 
imóveis em plataformas digitais são uma parcela da população que possui mais acesso a 
informação, e que, possivelmente, possuem imóveis de um padrão um pouco mais alto do que 
a média. Por isso, nota-se que se olharmos para a localização dos registros utilizados no 
trabalho, percebe-se que existem regiões de Belo Horizonte que não possuíam nenhum imóvel, 
o que pode gerar um resultado não condizente totalmente com a realidade. 

Vejo como um caminho que pode ser muito bem explorado ainda, pois o mercado 
imobiliário começou de fato a ficar online nos últimos anos, e que por isso a disponibilidade 
de dados ficará cada vez mais vasta e disponível. E tais dados são muito diferentes dos dados 
que as prefeituras disponibilizam sobre alguns imóveis, isso porque nas plataformas digitais a 
quantidade de informações é muito superior, com muito mais simplicidade de acesso e mais 
coerente com a realidade. 
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De fato, não foi abordado tudo que seria possível com essa base de dados, exemplo: 
influência de localidade por distância do centro de Belo Horizonte ou bairros mais relevantes 
da cidade, proximidade com shoppings, influência dos sistemas de transporte público, 
mudança dos preços ao longo do tempo, influência das mudanças que o momento de 
isolamento social em decorrência do Covid-19 causou, etc. É muito vasto o campo de 
oportunidades para explorar nesse sentido.  
 Além disso, conforme foi dito no início do trabalho, o uso de técnicas de Machine 
Learning e Inteligência Artificial nesse assunto no Brasil ainda é baixo, porém vejo que cada 
vez mais esses temas deverão caminhar juntos, porque a quantidade de dados está ficando 
muito acessível e possíveis investidores ou imobiliárias poderão utilizar de recursos 
computacionais para conseguirem avaliar imóveis e terrenos de forma quase instantânea com 
modelos criados. 
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