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Resumo 
O objetivo deste artigo é identificar os atributos relevantes na formação dos preços de 
imóveis residenciais verticais novos, buscando assim contribuir para a compreensão dos 
determinantes dos preços no mercado imobiliário paulistano. Quais aspectos, além das 
características do próprio imóvel, são relevantes na formação de preços de lançamentos 
imobiliários residenciais verticais? A hipótese é de que a qualidade de vida na área do 
lançamento imobiliário é mais significativa na determinação dos preços do que aspectos 
institucionais como a regulação do uso do solo. A metodologia de preços hedônicos 
adotada estabeleceu uma equação para o preço por m² do imóvel com quatro vetores de 
atributos que além das características do imóvel, abarcassem a influência da localização 
espacial e da qualidade de vida. Informações sobre as características dos imóveis e seus 
preços de lançamento entre 1986 e 2006 foram obtidos junto à Embraesp (Empresa 
Brasileira de Estudos de Patrimônio). A qualidade de vida é expressa por um indice 
sintético de bem-estar, o Indice Econômico de Qualidade de Vida – IEQV, calculado 
para as subprefeituras de São Paulo. Os resultados indicam que, além das características 
dos imóveis, a qualidade de vida no entorno dos empreendimentos, a acessibilidade e os 
parâmetros de uso e ocupação do solo, também exercem influência sobre os preços. 
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Abstract 
The purpose of this paper is to identify and to quantify the elements for pricing new 
vertical residential developments in the city of São Paulo, Brazil. We look for urban, 
site and neighborhood elements that bring additional information for pricing (not only 
the physical aspects of the residential developments). Our hypothesis is that the effects 
on residential prices of variables related to quality of living (such as income, health, 
crime etc.) are greater than the effects from variables related to land regulation. We 
adopt hedonic price models in order to test this hypothesis and geocoded dataset. The 
results show the importance of quality of living and accessibility for pricing residential 
developments in São Paulo. 
 
Keywords: Urban Economics, Housing Markets, Hedonic Prices, City of São Paulo 

                                                 
1 As pesquisas que resultaram neste artigo foram financiadas pelo Fundo Mackpesquisa do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie. 
2 Engenheiro civil pela POLI-USP e economista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
3 Professor do curso de Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e pesquisador do seu Núcleo de Pesquisas em Qualidade de Vida (NPQV). 
4 Professora do curso de Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do seu Núcleo de Pesquisas em Qualidade de Vida (NPQV). 



 

 

1 

 

INTRODUÇÃO 
O objetivo deste artigo é investigar os determinantes dos preços dos imóveis residenciais verticais 

no município de São Paulo. Um conjunto de condições favoráveis tais como a estabilização monetária, a 
disponibilidade de linhas de crédito imobiliário, cada vez mais barato e a prazos mais longos, assim como 
a elevação da renda, têm gerado incentivos à atividade imobiliária, principalmente no setor residencial 
vertical e urbano e, mais recentemente, para os produtos voltados à população de baixa renda, 
estimulando novas construções.  

O elevado potencial multiplicador da renda do setor, com perfil importador não significativo, 
associado à baixa relação capital-produto além da reduzida necessidade de investimento por emprego 
gerado (KON, 2004) permite afirmar que o estímulo ao setor de construção civil contribui para o bom 
desempenho da economia. Segundo o Ministério do Trabalho (2008), o setor empregou, direta e 
indiretamente, 15 milhões de pessoas e representa 15,5% do PIB, além de contribuir para um superávit 
comercial de 2,5 bilhões ao ano em bens e serviços (IBGE, 2006). O aumento das construções também 
pode contribuir para a redução do déficit habitacional1 brasileiro que, segundo o Ministério das Cidades2, 
é de quase 5,8 milhões de moradias, 82% delas urbanas. De acordo com os dados da Fundação João 
Pinheiro para o ano de 2008, as principais regiões metropolitanas representavam 27% das carências 
habitacionais do país e no caso específico do município de São Paulo, o déficit apontado pela pesquisa é 
de 11.7% do total de domicílios do Estado. 

Apesar dos benefícios de uma expansão do setor, a concentração dos empreendimentos em 
determinadas áreas pode gerar efeitos não desejados, custos externos tais como os congestionamentos, 
pressões sobre os serviços públicos de infraestrutura e transporte etc., que se configuram como atributos 
negativos da região, reafirmando a importância de se compreender a dinâmica da ocupação do espaço, 
identificando os fatores de atração e de expulsão de determinadas áreas. Desde o trabalho seminal de 
1826 de Von Thünen3, diversos autores se propuseram a estudar a forma pela qual ocorre a distribuição 
espacial da atividade humana. Alonso (1960), por exemplo, teorizou sobre o uso do solo urbano e sobre a 
existência de um mercado capaz de explicar o padrão de ocupação do solo, independentemente da 
existência de regulação (MACIEL, 2009a), argumento este que o direcionou à renda com um importante 
fator explicativo (ALONSO, 1960; MUTH, 1969). 

Consumidores com rendas mais elevadas demandariam terra mais afastada do centro, da mesma 
forma que os preços mais baratos compensariam preços de comutação (transporte), mas permitiriam a 
escolha de parcelas maiores de terra, ou seja, imóveis maiores. Wheaton (1977a), porém, considera que a 
descentralização administrativa e as externalidades sociais e raciais, ao menos no caso americano, 
poderiam ser consideradas as causas da “fuga” das classes médias e altas para os subúrbios, configurando 
um “espalhamento” da ocupação do solo (urban sprawl). 

Os custos de transporte também são variáveis que afetam a decisão de localização. Se os custos 
marginais de transporte aumentarem muito rapidamente, os consumidores mais ricos preferirão 
localizações centrais. Se, por outro lado, os custos de transporte aumentarem em um gradiente menor do 
que o preço da terra, tais consumidores preferirão localizações mais afastadas (ALONSO, 1960; MUTH, 
1969), afetando a demanda por imóveis em diferentes regiões. 

A expansão da infraestrutura e das facilidades de transporte tenderia a reduzir o custo efetivo do 
transporte e, portanto, encorajar-se-iam viagens mais longas, que podem ser estimadas pela função de 
demanda por imóveis. Há controvérsias, porém, acerca dos  benefícios ou prejuízos para os ocupantes dos 
imóveis e usuários diretos da infraestrutura de transporte, pois o excedente gerado no longo prazo seria 
reduzido a uma transferência entre inquilinos e proprietários, via alugueres mais caros, sem representar 
aumento de produto (WHEATON, 1977b) 

                                                 
1 Déficit habitacional é o total de moradias inadequadas e de famílias em coabitação com desejo de mudar-se. 
2 A informação está baseada no press release publicado pela Assessoria do Ministério das Cidades em 22/03/2010, pois o 
arquivo disponível no site da Fundação Pinheiro (ver bibliografia) está danificado. Aguardo a correção do arquivo para revisão 
do parágrafo. 
3 O objetivo de Von Thünen era explicar a distribuição da atividade agrícola em uma região econômica homogênea e isótropa 
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Além das características intrínsecas de um imóvel, as características do seu entorno podem afetar o 
seu preço, seja porque podem conferir maior ou menor valor a uma localização devido a atributos 
intangíveis a ele associados, ou porque podem afetar preferências e alterar a oferta e demanda de imóveis. 
Coloca-se aqui a questão investigativa proposta por este artigo: Quais aspectos, além das características 
do imóvel, são relevantes na formação de preços de lançamentos imobiliários residenciais verticais na 
cidade de São Paulo? A hipótese é de que a qualidade de vida na área do lançamento imobiliário é mais 
significativa na determinação dos preços do que aspectos institucionais como a regulação do uso do solo. 

Os procedimentos utilizados para a análise envolvem a estimação de uma equação de preços por 
metro quadrado, utilizando o modelo de preços hedônicos. As variáveis selecionadas para o modelo 
incluem os atributos básicos dos lançamentos, segundo os dados disponíveis na base da Embraesp 
(Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio) de 1986 a 2006, o IEQV – Índice Econômico de 
Qualidade de Vida, Proxy de qualidade de vida, envolvendo sete dimensões, calculado para as 
subprefeituras de São Paulo (NPQV, 2005). Incluem também duas outras variáveis obtidas a partir do 
georeferenciamento das informações do banco de dados da Embraesp, a saber, o coeficiente de 
aproveitamento (razão entre a área total construída e a área do terreno) e uma proxy de acessibilidade, o 
vetor D, composto por distâncias lineares de cada empreendimento até os principais centros de negócios. 
O coeficiente de aproveitamento obtido, conforme sugestão de Biderman (2008), é considerado uma 
expressão dos parâmetros de uso e ocupação do solo institucionalmente definidos. Os resultados obtidos 
indicam que além das características dos imóveis, a qualidade de vida no entorno dos empreendimentos, a 
acessibilidade e os parâmetros de uso e ocupação do solo, também exercem influência sobre os preços. 

O artigo apresenta quatro seções, além desta introdução e da conclusão. Na primeira seção são 
discutidos estudos sobre preços hedônicos e elementos urbanos da determinação dos preços dos imóveis 
residenciais. Na segunda seção apresentam-se elementos que envolvem a regulação do espaço urbano, a 
qualidade de vida e a desigualdade econômica no município de São Paulo. A terceira seção apresenta as 
estratégias metodológicas adotadas. A quarta seção, por fim, discute os resultados obtidos. 
1. ACESSIBILIDADES, AMENIDADES, PREÇO DA TERRA E OS DETERMINANTES DOS 
PREÇOS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS 

Frew e Wilson (2002) apresentaram o modelo de precificação da terra baseado em uma cidade 
monocêntrica como algo superado devido à tendência de deslocamento para o subúrbio, principalmente 
motivada pela criminalidade, congestionamentos e pela busca de locações menores. Afirmaram que os 
modelos locacionais mais recentes consideram a existência de subcentros, e estendem o conceito de 
custos de transporte para abarcar a complexidade do espalhamento urbano moderno.  

Os autores também consideraram equivocado o método de avaliação de imóveis a partir de 
transações recentes, devido à possibilidade de não continuidade de ciclos especulativos, e pelo fato de 
algumas regiões não apresentarem transações estatisticamente suficientes para tal fim. 

Para o artigo, os autores utilizaram o valor de locação como proxy do preço da terra, haja vista 
acreditarem que estes preços refletem rapidamente evoluções ocorridas no valor da terra. Para isso, 
utilizaram um função hedônica que considera um vetor de atributos dos apartamentos, sua distância ao 
centro, para a via expressa (highway) mais próxima e para a interseção de 2 vias expressas mais próxima.  

A metodologia empregada permitiu corroborar a hipótese de que, em Portland (EUA) e no período 
considerado, os alugueres mais altos foram praticados no centro, mas também em alguns subúrbios, 
devido ao efeito causado pelas interseções das vias expressas. 

Frew e Wilson (2007) utilizaram uma função hedônica simplificada, porém com um vetor de 
atributos físicos dos imóveis e um vetor de distâncias, além de apresentar considerações sobre a forma 
funcional cúbica e logarítmica do modelo no início e no final do período considerado (de 1992 a 2002). 

Apesar de considerarem o modelo monocêntrico ultrapassado, o artigo fez uso dessa hipótese, pois 
Portland (EUA) ainda apresentava características de cidade média, monocêntrica e em transformação para 
complexo multicêntrico. 

O modelo que melhor ajustou-se aos dados corroborou o gradiente decrescente de alugueres do 
centro para a periferia, com suave elevação ao redor de 15 milhas de distância, para então tornar-se 
decrescente até os limites do município. Ou seja, apesar da modelagem monocêntrica, os dados 
levantaram indícios sobre a multicentricidade. 
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1.1. APLICAÇÕES PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Herman e Haddad (2005) afirmaram que parcela da satisfação dos indivíduos depende de 

características locacionais específicas e que a ausência ou presença destas características tem impacto sob 
o bem-estar dos indivíduos. As amenidades urbanas, como se costuma chamar o conjunto dessas 
características, poderiam incluir características naturais (clima, vegetação, lazer natural) ou criadas pelos 
homens, ou ainda resultado de sua ação (poluição, criminalidade e segurança, trânsito).   

Caberia, segundo os autores, ao modelo de preços hedônicos, atribuir preço marginal a cada um dos 
elementos do pacote de atributos associado ao bem heterogêneo, sendo que o principal problema seria a 
estimativa de quais amenidades são consumidas (ou relevantes) e quanto de cada uma delas é consumida. 
Outros problemas da estimação citados foram: a não definição de uma forma funcional ou variáveis 
relevantes a priori, a multicolinearidade e a presença de autocorrelação espacial dos resíduos.  

Para escolha das variáveis relevantes, Herman e Haddad (2005) sugeriram a contribuição de Alonso 
(1964), Mills (1972), Fujita e Ogawa (1982) no que tange o aspecto locacional, e o uso de análise fatorial 
para especificação das varáveis baseadas nas características dos imóveis tal como em Kain e Quinley 
(1970) e Can (1990). 

As contribuições de Biderman (2001) e Fávero (2005 e 2008) foram as mais relevantes para este 
artigo, pois além das similaridades dos objetivos propostos, apresentaram modelos estimados sobre as 
bases de dados de São Paulo e sua região metropolitana.  

Biderman (2001) teorizou sobre as forças de expulsão e atração na Grande São Paulo e construiu 
uma nova base de dados de lançamentos de imóveis novos, a partir da obtida junto à EMBRAESP - 
Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio, caracterizando a amostra de dados também sob a ótica da 
oferta (incorporadoras, construtoras e vendedoras).  

Pelo lado da oferta, Biderman definiu como fundamental o coeficiente área total construída sobre 
área do terreno, ou seja, o aproveitamento do potencial construtivo, assim como a soma de custo do 
terreno com custo de construção. Outros determinantes da função de oferta modelada pelo autor foram os 
índices de custo de construção, inflação e taxa de juros reais. 

Na conclusão da tese, Biderman ressaltou a importância do custo de transporte tanto como força de 
atração como de expulsão, ainda que tenha estudado seu custo apenas indiretamente, ou seja, não 
apresentando variáveis de custo médio de transporte, seja pela falta de dados (mercadorias) ou pelo 
caráter de endogeneidade do custo de transporte das empresas e famílias (definido em função da 
localização das outras empresas ou famílias). Biderman também chamou a atenção para o caráter ilegal 
(ou informal) de boa parte do mercado de imóveis da RMSP, conforme será discutido posteriormente. 

O modelo proposto Fávero et al (2008) utilizou análise fatorial em 11 variáveis sócio-demográficas 
presentes em 134 localidades (96 distritos do município de São Paulo e nos 38 municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo) para criar indicadores que permitiram o agrupamento destas em perfis sócio-
demográficos similares em função de suas correlações, e depois classificar cada localidade. A definição 
das variáveis participantes do vetor de características dos imóveis foi obtida a partir de questionários 
auto-aplicados em compradores de imóveis e profissionais da área mobiliária.  

Fávero (2008) defendeu a importância da coleta dos dados segmentados em submercados como 
método de eliminação de problemas de identificação nas equações de oferta e demanda e da redução da 
endogeneidade de algumas variáveis explicativas. 
2. QUALIDADE DE VIDA E DESIGUALDADE 
2.1. REGULAÇÃO DO USO DO SOLO 

Nobre (2004) teve como principais objetivos a análise da evolução dos instrumentos urbanísticos 
criados para o município de São Paulo e a discussão da sua efetividade sob o aspecto de organização e 
estímulo da ocupação do espaço urbano. Nobre também a discutiu os limites dos novos instrumentos 
urbanísticos propostos pelo Plano Diretor de 2004. Afirmou que o desenvolvimento dos instrumentos 
urbanísticos deu-se em 3 etapas.  

Na primeira, anterior a 1972, os instrumentos eram genéricos e não detalhados. A partir do 
desenvolvimento mais intenso da cidade, teria surgido a necessidade de controle, instituído inicialmente a 
partir do controle da verticalização, e posteriormente através de coeficientes, recuos, alturas máximas e 
tipos de usos. O terceiro momento, a partir da década de 1980, refletiu a dificuldade financeira do 
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município e caracterizou-se por instrumentos que, na essência, permitiram a alteração de parâmetros 
urbanísticos em troca de contrapartida financeira. 

O primeiro deles, a Operação Urbana (Governo Covas, 1982-85) teve o objetivo de viabilizar 
transformações urbanísticas em áreas periféricas ou carentes, através da doação de habitações, 
infraestrutura ou equipamentos públicos. A Operação Interligada (Governo Jânio Quadros 1985-89), 
possibilitou a doação de unidades habitacionais de interesse social, mas resultou, na sua maioria, em 
propostas executadas em regiões de maior concentração de renda.  

O governo Erundina (1989-1993), retomou a Operação Urbana, mas permitindo a cobrança de 
outorga onerosa pelo direito de construir. Chamou-se o conceito de “solo criado”, pois o coeficiente de 
aproveitamento passou a ser 1 praticamente para toda a cidade, mas permitiu-se aos empreendedores, 
comprar potencial adicional nas áreas definidas como adensáveis. 

Para Nobre, o governo Paulo Maluf (1993-1997) priorizou o desenvolvimento da Av. Faria Lima e 
entorno, porém não considerou o impacto social, caracterizando o instrumento Operação Urbana como 
eficiente apenas onde os interesses imobiliários já estavam focados. 

O artigo demonstrou como os parâmetros legais impostos pelo Plano Diretor e Zoneamento 
influenciam o custo do direito de construir, e consequentemente, custo final do empreendedor e, 
principalmente, defendeu que os desenvolvedores imobiliários não contribuíram, mas sim beneficiaram-
se da urbanização de São Paulo, haja vista que os resultados obtidos através dos instrumentos urbanísticos 
foram melhores nas regiões para onde o interesse imobiliário já estava focado.  

A Operação Urbana do Vale do Anhangabaú, no Governo Erundina, por exemplo, em 3 anos, gerou 
propostas para apenas 13% dá área prevista, revelando-se não ser suficiente para a atração dos 
investidores imobiliários, que priorizaram regiões tradicionalmente habitadas pela população de renda 
mais elevada. Enquanto a Operação Urbana Centro não despertou o interesse planejado, para a Operação 
Faria Lima foram apresentadas 102 propostas em 5 anos de validade, o que seria, segundo o autor, um 
indicativo de que esse instrumento obter mais sucesso onde já há pressão imobiliária (NOBRE, 2004 p.5). 

Desse modo, o autor levantou dúvida sobre a eficiência dos instrumentos existentes, assim como 
sobre o papel do Estado como orientador do desenvolvimento urbano e redutor de desigualdades. 

Biderman (2008) teorizou sobre a importância da informalidade, termo com qual o autor definiu a 
situação daquelas habitações que não estão de acordo com o padrão legal estabelecido. No Brasil, 
segundo o autor, há 3 formas de definir a informalidade: (1) quando a quadra na qual se insere o imóvel é 
uma ocupação subnormal (conjunto de pelo menos 50 habitações, ocupando o solo ilegalmente e de 
forma desordenada e com falta de serviços públicos); (2) quando a habitação não é servida corretamente 
pelos serviços públicos; ou (3) quando os residentes declaram ser donos da casa mas não do terreno em 
que a mesma está. 

A partir de um modelo proposto para demanda por habitações, concluiu que as regulações e 
zoneamento propostos, em algumas municipalidades brasileiras e a partir de 1990, apresentaram 80% de 
chance de diminuir o declínio das irregularidades, e que isso representa um forte indício de que as 
regulações adotadas podem ter sido inapropriadas. 

Um dos impactos da regulação, segundo o autor, foi o aumento dos custos das moradias no mercado 
formal e, portanto, regulações inadequadas podem elevar o preço de forma a forçar que determinadas 
famílias migrem para o mercado informal, por não conseguirem manter-se no mercado formal. Além 
disso, mencionou a discussão de alguns autores sobre o zoneamento ser uma forma de excluir a população 
de baixa renda do acesso à determinadas regiões.  

A elevação de preços dependeria não só da elevação da demanda, mas também da restrição (via 
regulação do uso do solo) no suprimento de terras (ELLICKSON apud BIDERMAN 2008). Esse autor 
também menciona outros artigos4 cujo resultado mostrou que “regulação crescente é positivamente 
relacionada a maiores preços de habitação através de uma diminuição da elasticidade da oferta 
residencial”. 

Biderman (2008) não defendeu a abolição das leis de uso de solo e construção, porém defendeu que 
seu impacto sobre o mercado imobiliário seja melhor estudado, de forma a permitir que os aspectos 

                                                 
4 Glaeser;Gyourko;Saks (2005); Quigley; Raphael (2005); e Green; Malpezzi;Mayo (2005). 
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positivos da regulação contribuam para um ambiente urbano mais saudável e equilibrado, com o intuito 
de reduzir externalidades negativas das construções e concentração populacional sobre o bem-estar dos 
indivíduos.  

Biderman, Smolka e Sant’Anna (2008) afirmaram que a persistência da informalidade na habitação 
na América Latina não pode ser explicada exclusivamente como fruto da persistência da pobreza, falta de 
investimento público ou tolerância governamental com ocupações irregulares. No cerne do problema 
estaria a regulação inapropriada tanto do uso do solo como das construções.  

Entre os fatores que fazem parte do problema, para os autores, estariam os custos elevados de 
transações imobiliárias, falta de informação e práticas discriminatórias e a estrutura de posse da terra, 
práticas monopolísticas e especulativas e a própria regulação, que acabam por impedir a obediência da 
população carente às regras postas e, portanto, contribuem para ineficiência dos mercados e sustentação 
da informalidade (BIDERMAN et al, 2008 p.14).  

Os autores apresentaram uma solução pragmática adotada em São Paulo, na figura das ZEIS – 
Zonas Especiais de Interesse Social, sob a qual algumas regulações são relaxadas para permitir 
edificações de unidades populares sem a observância de aspectos construtivos (afastamentos, lotes 
mínimos, etc.), e criticaram-na, pois embora seu uso configure uma regularização fundiária, representou 
também um relaxamento da necessidade de intervenção por parte do Poder Público e a “permissão” para 
que o mesmo ignore o problema.  
3. METODOLOGIA 
3.1. PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS 

Segundo sugerido por Biderman (2001), este trabalho utiliza como principal fonte de dados do 
mercado imobiliário residencial, o boletim mensal elaborado pela EMBRAESP, desde o início da série 
histórica, em janeiro de 1985, até setembro de 20065.  

Biderman (2001) fez várias considerações sobre a qualidade e limitações dos dados, que serão 
reapresentadas aqui. Trata-se de uma base de dados sem motivação acadêmica, “no sentido estatístico do 
termo”, embora tomem-se alguns cuidados bastante importantes na sua elaboração, tais como a indicação 
da cotação do dólar na data de lançamento, e rechecagem dos preços de venda após o lançamento, quando 
eventuais correções podem ser feitas pelos incorporadores (BIDERMAN, 2001 p.4).  

Entretanto, a série de dados disponível é incompleta em algumas variáveis importantes (tal como 
preço do terreno), ou inexistente para atributos cuja significância mereceria ser investigada por 
representatem custo ou atraírem consumidores. Como exemplo, pode-se citar atributos de amenidades 
presentes nos condomínios (quadras, academia, piscina etc.), características que propiciam diferenciação 
nas unidades (tipo de piso, varanda, churrasqueira, depósito na garagem, hidromassagem etc.) ou ainda 
que tratam da condição do acabamento na entrega das unidades (principalmente itens de acabamento 
como tipo de piso e condição de entrega). 

Outra consideração importante feita por Biderman (2001), diz respeito ao viés embutido na base de 
dados da EMBRAESP por tratar apenas de imóveis novos (BIDERMAN, 2001 p.96), ou seja, contém 
dados de fluxo e não de estoque, embora represente (em 2001) cerca de 2/3 do estoque de domicílios de 
São Paulo, se comparada com o Censo 2000. Biderman apontou que uma vantagem de trabalhar com 
imóveis novos consiste na não consideração da depreciação.  

Para atribuir coordenadas geográficas às observações, utilizou-se o software Arcview, após uma 
rotina de padronização dos endereços dos imóveis, com o intuito de permitir a equivalência com os nomes 
dos logradouros do layer

6 do município de São Paulo, versão 2008, fornecido pela empresa Imagem. 
A qualidade do processo de georreferenciamento depende não só da qualidade da base geográfica, 

mas da padronização realizada nos dados e das características dos atributos escolhidos como comuns à 
elas. Em relação ao layer de logradouros, os erros limitam-se à numerações invertidas ou deficientes, mas 
costumam ser contornados por ajustes e buscas manuais.  Em relação ao banco de dados que se deseja 

                                                 
5 Originalmente, este estudo pretendia incluir dados mais recentes na análise. Apesar dos esforços realizados, não foi possível 
complementar os dados além de setembro/2006, pois o pedido de gratuidade no fornecimento dos dados ainda não foi aceito 
pela EMBRAESP. 
6 Camada de informações de banco de dados geográfico. 
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codificar, o erro depende da uniformidade nos nomes dos logradouros e de existência de CEP, pois o 
software pode usar ou endereço, ou CEP para codificação, sendo recomendável utilizar ambos. Biderman 
(2001) sugeriu o uso da quadra fiscal de São Paulo, porém a qualidade do layer de quadras disponível era 
muito ruim e repleto de sobreposições das quadras em algumas regiões de São Paulo. 

Dessa forma, a base de dados aqui usada partiu de 10.432 observações, sem codificação geográfica, 
sendo 9.071 observações referentes a imóveis no município de São Paulo, das quais 8.030 referem-se a 
condomínios verticais. Destas, foi possível georreferenciar automaticamente 6.991 observações (87%), o 
que representa uma perda aceitável, haja vista que alguns empreendimentos são listados na base sem 
numeração ou pelo cruzamento de 2 vias. O Mapa 1 ilustra a dispersão dos empreendimentos no 
município. 

A base de dados da EMBRAESP não traz informações sobre zoneamento. Foi possível, através da 
manipulação dos dados, obter o coeficiente K de aproveitamento sugerido por Biderman (2001), igual à 
divisão da área total construída do empreendimento pela área do terreno. O resultado contempla compras 
de potencial construtivo, transferência de potencial de outros terrenos ou mesmo regularização de projetos 
irregulares, permitidos após o Governo Erundina (1989-1993), segundo Nobre (2004), e cuja existência, a 
base da EMBRAESP não aponta. Os coeficientes K obtidos dessa forma variam de 0,06 até 41,78 vezes a 
área do terreno, e possivelmente, indicam problema nos dados utilizados. 

Como não foram obtidos dados pós-2006, também decidiu-se não considerar a mudança de 
zoneamento ocorrida no final de 2004. Na prática, os incorporadores (e mesmo proprietários) buscaram 
aprovar projetos sob a legislação anterior (menos restritiva) na iminência da aprovação do novo código. 
Uma vez que a validade da aprovação é de 2 anos, é possível que boa parte dos empreendimentos 
lançados após 2004 presentes na base de dados, tenham sido construídos sob os coeficientes de 
aproveitamento antigos. Como a base de dados não contém a data de aprovação dos projetos, seria 
impossível fazer a distinção do zoneamento aplicado na aprovação do projeto para os empreendimentos 
lançados após 2004. 

Portanto, para obter os coeficientes de aproveitamento, optou-se por rasterizar
7 os mapas originais 

do zoneamento (Geomapas, 1998) em vigor antes de 2004, e atribuir às observações os valores 
coincidentes com a posição geográfica dos empreendimentos. Nesse processo, decidiu-se eliminar 84 
observações com zoneamento especial (Z8 zonas 001 a 065, Z10 008 e 009, e Z12 003) cujo cálculo do 
coeficiente de aproveitamento legal é muito complexo ou depende de variáveis não disponíveis. 

É importante ressaltar que a leitura de atributos sobre uma imagem raster pode resultar em 
imprecisões devido às interpolações que o ArcView faz para transformar a imagem plana em uma 
superfície georreferenciada (que considera a curvatura da Terra). Tomou-se cuidado especial com os 
pontos limítrofes entre dois zoneamentos ou aqueles localizados em corredores, ou seja, para aquelas 
observações nas quais o lado do logradouro é relevante na atribuição do coeficiente de aproveitamento. O 
resultado deste processo está ilustrado no Mapa 2: Lançamentos residenciais por Coeficiente de 
Aproveitamento. 

O banco de dados resultante contém, além do nome e endereço dos imóveis, mês e ano de 
lançamento, área útil e total das unidades, número de dormitórios, banheiros e vagas, unidades por andar, 
total de unidades construídas, preço total e por m² das unidades, o tamanho em m² do terreno e seu 
coeficiente básico de aproveitamento.  

Em relação ao preço do terreno, existem 2 variáveis presentes no banco de dados (preço total e cota 
do terreno por unidade), ambas expressas em termos de valores nominais deflacionados e para preço de 
custo. Entretanto, somente os valores deflacionados da cota do terreno por unidade parecem fazer sentido, 
pois os dados de preço por m² do terreno, sujeito ao mesmo deflator, variam de menos de R$ 0,01 a 
ordem de R$ 10 mil. Já os dados de cota do terreno por m² por unidade são coerentes, porém só estão 
presentes em 926 observações (vide dispersão geográfica destas no Mapa 6). 

                                                 

7 Rasterizar significa atribuir coordenadas geográficas a pontos de uma imagem, mapa ou foto aérea. A partir da imagem 
raster, é possível atribuir valores aos entes de bases geográficas vetoriais. 
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Mapa 1: Lançamentos residenciais verticais entre 1985 e 2006 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EMBRAESP 

Mapa 2: Lançamentos residenciais por coeficiente de aproveitamento 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EMBRAESP 

3.2. MODELO ECONOMÉTRICO  
Com base na literatura revisada e as limitações dos dados disponíveis, optou-se pelo modelo de 

preços hedônicos na forma reduzida, ou seja, apenas uma equação, com 4 atributos ou vetores de 
atributos, inicialmente na forma da equação linear representada por 1 2 3 4( ) . . . .p z A Z D IEQVβ β β β µ= + + + + . 

O vetor A reunirá os atributos básicos do lançamentos residenciais presentes na base de dados, e a 
variável Z representa o coeficiente de aproveitamento básico obtido da imagem raster.  

A variável IEQV será o mesmo índice apresentado por NPQV (2005), que reúne diversas variáveis 
em 7 dimensões, agregado por subprefeituras. Em NPQV (2009), a metodologia do relatório anterior foi 
replicada para os municípios da região metropolitana porém, devido a diferenças ou indisponibilidades de 
algumas variáveis utilizadas inicialmente, o IEQV teve que ser revisto. Uma vez que não serão 
considerados lançamentos residenciais fora do município de São Paulo, optou-se por utilizar os 
indicadores calculados no primeiro relatório cujas dimensões consideraram mais variáveis explicativas. 

Já o vetor D, será composto por distâncias lineares medidas em metros, calculadas a partir das 
observações georreferenciadas, até os principais centros de negócios e, como proxy de acessibilidade,  
será usada a distância até a estação de metrô/trem mais próxima. Surge então a necessidade de definir 
quais são os centros de negócios relevantes. 
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A base de dados georreferenciada da RAIS 20068 contém dados do número de empregos e da massa 
salarial (emprego x salário) das empresas localizadas no município. O mapa 3 sugere uma concentração 
primária dos empregos na subprefeitura da SÉ e Berrini, e concentrações menores nas regiões de Osasco, 
Guarulhos e ABCDM, talvez indicando um modelo de cidade multicêntrica. 

O mapa 4, elaborado apenas com dados do município de São Paulo, sugere o modelo de cidade 
monocêntrica, com espalhamento do emprego ao redor do centro de São Paulo, na direção Centro-
Sudoeste (Sé-Berrini). 

A Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo realiza, periodicamente, uma pesquisa 
denominada Origem Destino (OD) que identifica a origem e destino das viagens realizadas na RMSP, 
assim como modo e motivo, e características sócio-econômica dos viajantes. Os dados da OD 2007, se 
agregados por região totalizando viagens atraídas totais (mapa 5), sugerem o modelo de cidade 
monocêntrica, bem definido e centrado na subprefeitura da Sé. 

Biderman (2001) apontou para a inversão da tendência de decrescimento do preço da terra na 
aproximação destes centros periféricos, porém sem alterar a densidade estrutural média de forma 
inequívoca (BIDERMAN, 2001 p. 70). Ou seja, segundo o autor, apenas o ABCD seria candidato a 
subcentro. 

Ainda assim, serão calculadas as distâncias lineares a partir de 5 centros de negócios (SÉ, OSASCO, 
GUARULHOS, ABCD e BERRINI, conforme mapa 7) para investigação da significância no modelo 
econométrico.  

Mapa 3: Concentração de empregos por km². 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS (2006) com classe definidas pela otimização de Jenks9 

 

                                                 
8 Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, versão 2006. 
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Mapa 4: Concentração de empregos por km² no município de São Paulo. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS (2006) com classe definidas pela otimização de Jenks9 

 
Mapa 5: Total de viagens atraídas por hectare  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa Origem Destino (2007) com classe definidas pela otimização de Jenks9 

4. RESULTADOS 
Os resultados das regressões estão no ANEXO deste artigo. A primeira regressão foi um modelo 

linear de cidade multicêntrica para o preço do m² útil, estimado a partir de mínimos quadrados ordinários, 
que apontou para diversos problemas. Todos os testes pré-definidos no software GRETL rejeitaram a 
hipótese nula H0 de inexistência de heterocedasticidade.  

A segunda regressão, com heterocedasticidade corrigida, apresentou os critérios de informação10 
extremamente elevados (porém da ordem de 1/10 do modelo anterior), ainda indicando a má 
especificação do modelo. Além disso, o teste de normalidade dos resíduos teve a hipótese H0 de resíduos 
normais rejeitada (qui-quadrado(2) = 2542 com p-valor = 0). 

Na terceira regressão, seguindo a sugestão de Biderman (2001) e Maciel (2009b), definimos a forma 
funcional com log-linear, transformando todas as variáveis para seu logaritmo natural. Ainda 

                                                 
9 Jenks, cartógrafo americano, criou um método de classificação de dados conhecido como Otimização de Jenks ou Natural 

Breaks para agrupar dados no melhor arranjo em diferentes classes. O método consiste na minimização da variância intraclasse 
e na maximização da variância entre classes, ou seja, o método minimiza a distância de cada observação à mediana da sua 
classe, e maximiza a distância à mediana das demais classes. 
10 São os indicadores de (1) Akaike, (2) Schwarz e (3) Hannan-Quinn. 
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permaneceram os indícios de má especificação do modelo, com altos valores para os critérios de 
informação e resíduos não normais. 

No quarta regressão, adotou-se a forma funcional logarítmica para as variáveis contínuas (IEQV, 
distâncias, área e cota do terreno por m²). Para as variáveis de número de vagas, banheiros e coeficiente 
de aproveitamento, adotou-se a forma linear, pois observações com valor = 1 teriam seus efeitos sobre o 
preço por m² zerado (ln 1 = 0).  

Com base nos elementos de custos fixos e variáveis de obras de construção civil, investigou-se a 
tendência de preços por m² maiores para imóveis com 1 dormitório, dado que o preço de custo das áreas 
molhadas (cozinha e banheiro) contribui proporcionalmente mais para o preço total das unidades (vide 
Gráfico 1). Por essa rezão, optou-se pela especificação da variável número de dormitórios na forma 
funcional 2

1 2. .d dDORM DORMβ β+ . 
Gráfico 1: Preços por m²/útil por número de dormitórios  

Preço por m² útil por número de dormitórios

3.972,56

3.295,62

2.148,68 2.351,18

2.949,32

4.374,19
3.938,76y = 177x

2
 - 1313x + 5005

0,5 1 2 3 4 5 6

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EMBRAESP 

As variáveis de área do terreno (l_ATERRENO) e cota do terreno por m² (l_COTATERRM2), 
quando inseridas em conjunto, resultam em má especificação do modelo e não normalidade dos resíduos. 
Quando usadas isoladamente, com a mesma amostra de dados (926 observações), resultam nos modelos 1 
e 2 (vide tabela 1), ambos apresentando resultados dos critérios de formação semelhantes (ligeiramente 
melhores para o modelo 1) e com p-valor do teste de resíduos normais entre 3% e 4%.  

Na regressão especificada com l_ATerreno (modelo 1), R2
AJ é igual a 34,5% enquanto que no 

modelo com l_COTATERRENOM2 (modelo 2), R2
AJ = 62,7%. Entretanto, o modelo 1 apresenta o sinal 

dos coeficientes de regressão coerentes com o esperado, além de apresentar apenas 2 variáveis não 
significantes. No modelo 2, ocorre inversão nas principais variáveis de distância ao centro de negócios 
(Sé e Berrini), sendo que estas duas variáveis também estão entre as 4 não significativas. 

O teste dos fatores de inflacionamento da variância (VIF) resulta em coeficientes menores do que 10 
nos 2 modelos, à exceção das variáveis DORMITORIOS e sq_DORMITORIOS. 

Conforme a sugestão de centro de negócios de Biderman (2001), o próximo teste exclui l_CN3 
(Guarulhos) e  l_CN4 (Osasco), e mantém l_CN2 (ABCD) e l_CN6 (Berrini). Optou-se por seguir a 
modelagem com menos problemas, ou seja, seguir utilizando apenas a variável l_ATERRENO, 
resultando no Modelo 3 (vide tabela 1). 

A terceira regressão, manteve poder explicativo semelhante com R2
aj caindo de 34,5% para 31.5% e 

observou-se pequena melhora no critério de Akaike, porém o teste de normalidade dos resíduos 
apresentou p-valor= 1,02%. A inversão no coeficiente de l_CN2 permaneceu no modelo, e permaneceram 
não significantes a distância ao metrô e a área do terreno.  

Ao remover a variável l_CN2, ou seja, preservando apenas a Berrini e o Centro de São Paulo como 
centro de negócios, resulta no modelo 4 (vide tabela 1), cujos resíduos não são normais ao nível de 1% (p-
valor = 0,4%). 

A quinta regressão (vide tabela do ANEXO) contempla apenas um centro de negócios, ou seja, 
representa uma cidade monocêntrica com centro na SÉ e apresenta melhoras em relação ao modelo 
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multicêntrico melhor especificado. A hipótese nula de normalidade dos resíduos é aceita ao nível de 
significância de 1% (p-valor = 3,9%) e todos os coeficientes tem sinais compatíveis com o esperado pela 
teoria, com exceção da distância ao metrô/trem. 

A remoção da variável l_AUTIL resulta na sexta regressão, com pequenas redução em R2
aj e 

melhora no critério de Akaike, mas leva a um modelo onde a variável de tamanho do terreno (l_ATERR) 
é não significante. 

A distância ao metrô não guarda correlação elevada com nenhum variável do modelo, mas a sua 
remoção (sétima regressão), também não traz melhoras significativas ao modelo e leva a um modelo com 
variável de tamanho do terreno (l_ATERR) não significante. 

Dessa forma, a especificação final do modelo de preços hedônicos desse trabalho é da quinta 
regressão, cujo resultado pode ser observado na Tabela  1. 

Mapa 6: Empreendimentos da submostra utilizada no modelo de preços hedônicos final 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EMBRAESP 

CONCLUSÕES 
No quadro 1, apresenta-se os resultados esperados e obtidos para cada uma das variáveis 

explicativas do modelo. 
Quadro 1: Resultados esperados e obtidos no modelo 5 

Variável 
Hipótese original/resultado esperado 

Conclusão/Resultado 
Obtido 

l_IEQV Preços por m² mais elevados em regiões com melhor 
qualidade de vida, devido à influência das amenidades 
urbanas. 

Efeito significante e 
positivo (β = +0,249).  

l_METRO 
Preços por m² maiores quanto menor for a distância à 
estação de metrô/trem, indicativa de maior acessibilidade. 

Efeito não significante e 
positivo a ser discutido 
mais a frente. 

l_CN1 Preços por m² maiores quanto menor for a distância ao 
centro de negócios em um modelo monocêntrico de cidade. 

Efeito significante e 
negativo (β = -0,183). 

DORMITORIOS Preços por m² menores quanto maior for o número de 
dormitórios devido à diluição de custos de produção.  

Efeito negativo e 
significante  (β = -0,474). 

sq_DORMITORIO Coeficiente negativo devido a forma funcional quadrática, 
indicando preços por m² mais altos para 1 dormitório e 
acima de 3 dormitórios. 

Efeito significante  e 
positivo (β = +0,056). 

BANHEIROS Preços por m² quanto maior for o número de banheiros, 
devido ao preço de instalações hidráulicas e revestimentos 
assim como maior uso de mão de obra na construção. 

Efeito significante  e 
positivo (β = +0,071). 

VAGAS Preços por m² maiores quanto maior for o número de vagas 
por unidade. 

Efeito significante  e 
positivo (β = +0,090). 

l_AUTIL 
Preços por m² menores quanto maior for a área útil das 
unidades devido à diluição dos custos das áreas molhadas. 

Efeito não significante e 
negativo, a ser discutido 
mais a frente. 

CFPROV Preços por m² menores para coeficientes de aproveitamento Efeito significante e 
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mais elevados devido ao aumento da área total construída e 
custos menores por m² de produção. 

negativo  (β = -0,058). 

l_ATERRENO Preços por m² menores para terrenos maiores devido ao 
aumento da área total construída. 

Efeito significante e 
negativo  (β = -0,043). 

 
No modelo final, a variável de área útil (l_AUTIL) é não significante (p-valor = 59%), assim como 

a distância ao metrô (l_METRO com p-valor = 17%), porém isso pode indicar correlação com outras 
variáveis do modelo.  

No caso da área útil, a correlação é clara com número de banheiros e dormitórios (coeficientes 
maiores do 86% na matriz de correlação), porém a exclusão da variável não resulta em ganhos na 
estimação. 

A exclusão da variável l_METRO, cujo teste de significância apontou p-valor = 0,1686, além de 
não resultar em ganhos explicativos para o modelo, não encontra respaldo na teoria, pois é entendida 
como proxy de acessibilidade. É possível que haja correlação com variável explicativa não presente na 
base de dados utilizada no modelo.  

Quanto ao sinal positivo do coeficiente, pode-se traçar uma hipótese para investigação futura, 
relacionada aos aspecto geográfico da rede metro-ferroviária de São Paulo (vide mapa 7). Tanto a rede da 
CPTM11 quanto a do Metrô foram construídas ao longo de vias de grande fluxo de veículos (Av Radial 
Leste, Corredor Paulista-Jabaquara, Av Salim Farah Maluf, Av do Estado, Av Santa Marina, R 
Voluntários da Pátria e etc.) ou ainda ao longo de cursos d´água como o Rio Pinheiros.  

A proximidade dessas vias implica em poluição atmosférica e sonora (ainda mais quando as 
composições circulam a céu aberto), bem como maior fluxo de veículos (congestionamentos) e circulação 
de pedestres. Pode-se ainda esperar em aumento de criminalidade e maior dificuldade (ou mesmo 
restrição) de estacionamento.  

Dessa forma, uma hipótese possível é de que sobreposição destes efeitos inverta a percepção de 
ganhos em curtas distâncias e transfira o efeito positivo da acessibilidade para distâncias médias, ao 
contrário do que ocorre em cidades cuja malha de metrô é densa e propicia grande acessibilidade (Nova 
Iorque, Paris e Londres, por exemplo). 

Tal efeito, se existir, deve ser semelhante ao efeito negativo nos preços observados para distâncias 
muito pequenas em relação às rampas de acesso de highways, descrito em Bouarnet (2001). 

Mapa 7: Distribuição das linhas de trem e metrô e Centros de Negócios 

 
Fonte: Elaboração própria 

O quadro 2 apresenta um resumo das conclusões deste trabalho. Não há indícios para refutar as 
hipóteses primárias de significância da qualidade de vida e dos parâmetros de uso e ocupação do solo 
presentes no modelo econométrico. Também não há indícios para refutar a hipótese secundária, de maior 

                                                 
11 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 
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relevância dos aspectos relacionados à qualidade de vida, devido à magnitude dos valores absolutos dos 
coeficientes destas variáveis explicativas do modelo. 

Quadro 2: Hipóteses originais e resultados 
Hipótese original Conclusão 

A qualidade de vida é relevante para a 
determinação dos preços por m² dos lançamentos 
residenciais verticais em São Paulo. 

O efeito da qualidade de vida sobre os preços é significante e positivo, ou 
seja, a percepção das amenidades urbanas no entorno de um 
empreendimento imobiliário tem impacto positivo sobre os preços por m² 
de comercialização dos imóveis residenciais novos. 

Os parâmetros de uso e ocupação do solo são 
relevantes para determinação dos preços por m² dos 
lançamentos residenciais verticais em São Paulo. 

O efeito das restrições legais impostas pelos parâmetros de uso e ocupação 
do solo tem impacto negativo sobre os preços por m² dos imóveis, ou seja, 
quanto maior for o coeficiente de aproveitamento de um determinado 
terreno, menor será o preço por m² das unidades residenciais nele 
incorporadas. 
Sob outra ótica, quanto maior for a restrição legal, maior será o preço de 
venda por m² dos imóveis. 

A influência da qualidade de vida é maior do que a 
dos parâmetros de uso e ocupação do solo. 

O impacto da qualidade de vida no entorno sobre os preços é maior do que 
o impacto da restrição legal.  

_ 0, 249 0,058l IEQV CfAprovβ β= > =  

Repetindo Nobre (2004), os diversos instrumentos urbanísticos criados nos últimos 20 anos 
inicialmente propuseram criar compensações em forma de doação de habitações e equipamentos públicos, 
para depois permitir a cobrança de outorga onerosa pelo direito de construir acima do potencial básico, e 
finalmente as Operações Urbanas e CEPACs12. Os instrumentos, inicialmente surgidos para exercer 
controle sobre a verticalização e adensamento, passaram a ser flexibilizados a partir do pagamento de 
algum tipo de contrapartida, refletindo dificuldades financeiras do município.  

O resultado certamente foi aumento do custo de incorporação, seja via aumento do preço de terrenos 
com maior potencial construtivo, ou através do custo de compra de potencial construtivo adicional, mas 
isso parece não ter sido um problema para a incorporação imobiliária. 

O mapa 8 apresenta o índice IEQV por subprefeitura, e os mapas de 9 a 11 foram elaborados a partir 
da totalização, respectivamente, de potencial construtivo básico, valor geral de vendas13 (VGV) e número 
de empreendimentos por bairros (subdivisão legal das subprefeituras). A análise destes mapas reforça a 
tese de que a concentração dos lançamentos residenciais ocorre justamente nas regiões com maior 
qualidade de vida, segundo apontado pelo IEQV. 

O resultado obtido pelos instrumentos urbanísticos, segundo Nobre (2004), foi melhor em regiões 
onde o interesse imobiliário já estava focado, ou seja, estes falharam em criar incentivos verdadeiros para 
a ocupação de áreas consideradas menos nobres, mesmo que centrais (Centro Velho, por exemplo), mas 
foram eficientes em aumentar o adensamento de bairros nobres (Moema, Pinheiros e Jardins). 

Portanto, os instrumentos urbanísticos, ao adquirir flexibilidade mediante pagamento de outorga 
onerosa, passaram a ser mutuamente instrumento arrecadatório para o município e fator de elevação de 
custo de incorporação, refletindo-se em aumento de preço de venda por m² de imóveis novos.  

Posteriormente, a obrigatoriedade de uso exclusivo dos recursos obtidos com a venda de CEPACs 
dentro da área da Operação Urbana que criou o potencial construtivo adicional, reforça a percepção de 
qualidade de vida, haja vista que os investimentos serão feitos em vias, saneamento, equipamentos 
públicos ou mesmo obras de arte (pontes e viadutos), e acentua a elevação dos preços por m² na região. 
Segundo o resultado do modelo econométrico, o efeito multiplicador de preços é 4 vezes maior para a 
qualidade de vida (medida pelo IEQV) em relação ao efeito da restrição construtiva. 

                                                 
12 CEPAC = Certificados de Potencial Adicional de Construção. São valores mobiliários emitidos pela Prefeitura do Município 
de São Paulo, através da EMURB, utilizados como meio de pagamento de Contrapartida para a outorga de Direito Urbanístico 
Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana Consorciada. Cada CEPAC equivale a determinado valor de m2 para 
utilização em área adicional de construção ou em modificação de usos e parâmetros de um terreno ou projeto (fonte: PSMP). 
13 Somatório do preço de vendas das unidades lançadas em um empreendimento. 
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Mapa 8: Índice de Qualidade de vida (IEQV) por subprefeitura  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de NPQV (2005), com classe definidas pela otimização de Jenks9 

 
Mapa 9: Potencial construtivo edificado por bairro em % do total 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EMBRAESP, com classe definidas pela otimização de Jenks9 

 
Dessa forma, o resultado do processo e sua retroalimentação é a expulsão das populações com renda 

familiar mais baixa do centro para a periferia, e do mercado formal para o mercado informal, e tem como 
principal causa o aumento dos custos de transação imobiliária, via restrição da oferta causada pelo 
aumento de preços de habitação, conforme descrito por Biderman (2008).  

Há indícios, portanto, para acreditar que a regulação, cujo objetivos fundamentais deveria ser o de 
orientar o desenvolvimento urbano e propiciar ambiente urbano mais saudável, equilibrado e menos 
desigual, tem provocado efeito inverso em São Paulo, ao incentivar a ocupação desordenada das regiões 
periféricas, reduzir as densidades demográficas nas regiões centrais (Mapa 12) e favorecer o crescimento 
do mercado informal, com consequências sociais e ambientais perversas. A má regulação realmente 
revela-se, nessa análise, forte instrumento de segregação social. 
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Mapa 10: Volume geral de vendas (VGV) em % do total 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EMBRAESP, com classe definidas pela otimização de Jenks9 

 
Mapa 11: Empreendimentos lançados por bairro em % do total 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EMBRAESP, com classe definidas pela otimização de Jenks9 

A elaboração de um modelo de preços hedônicos na forma de equações simultâneas de oferta e 
demanda é uma evolução possível para este trabalho, considerando não só a inclusão de dados dos 
lançamentos residenciais a partir de 2006, mas a inclusão de variáveis explicativas de oferta (preço dos 
terrenos, evolução dos custos de mão de obra e de matérias-primas, proporcionalidade entre custo de área 
molhada e seca das unidades, taxa de juros, disponibilidade de crédito e etc.), demanda (amenidades 
presentes nos imóveis, segmentação por categorias, dados sócio-econômicos dos compradores e etc.), 
qualidade de vida (atualização das dimensões do IEQV) e de zoneamento (inclusão dos parâmetros pós-
2004).  
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Mapa 12: Crescimento demográfico em São Paulo (1990-2000) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/Fundação SEADE 
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