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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo estimar índice de preços hedônicos quantílicos para o mercado de 
apartamentos em Belo Horizonte, entre 1995 e 2012. A técnica de regressão quantílica foi utilizada pelo fato 
de o mercado imobiliário ser segmentado. Os resultados indicam que até 2004 a valorização imobiliária foi 
modesta. Contribuíram para esses resultados a falta de um marco institucional para o Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) e o ambiente macroeconômico incerto. Por essa razão, não houve um padrão para a 
valorização imobiliária nos diversos quantis. No período de reestruturação do SFH,  os imóveis do segmento 
mais baixo exibiram maior valorização. A partir de 2005, a valorização imobiliária foi intensa em todos os 
segmentos. Até 2009, ano que os efeitos da grande crise financeira mundial chegaram ao Brasil, os 
segmentos mais altos exibiram maiores taxas de valorização. A partir de 2009, houve uma reversão desse 
padrão de valorização nos quantis, e os apartamentos dos segmentos mais baixos passaram a valorizar mais 
que os dos segmentos mais altos. A razão para essa mudança foram as políticas anticíclicas adotas pelo 
Governo Federal para atenuar os efeitos recessivos da crise.  
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Abstract 

This paper estimates quantile hedonic price indexes for apartments in Belo Horizonte, Brazil, 1995-2012. 
From an urban economic point of view, the real estate is one example of a segmented market and for this 
reason we choose the quantile regression approach. The several result suggests that before 2004, when there 
was a lack of institutional mark for the real estate mortgages and macroeconomics environment was too 
uncertain, there a little appreciation in apartments prices. In this period there wasn’t a regular pattern in 
quantile appreciation. When the uncertain was high there was a higher appreciation of the apartments in the 
lower segment. Since 2005, there was a great appreciation of apartments in all segments of the market, since 
the real estate mortgage increases due to the reformulation of the real estate mortgage institutional market. 
Before 2009, when the effects of the great financial crisis emerge in Brazil, the appreciation was more 
pronounced in the highest segments. Since 2009, there was a reversion of the quantile appreciation pattern. 
The appreciation in lowest segments was higher than in the highest. The reason for this change was the 
countercyclical policies implemented by Brazilian Government which focus on families with medium and 
low incomes.  
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1. Introdução 

 
A partir da segunda metade dos anos de 2000 houve uma intensa valorização imobiliária no Brasil. 

Mudanças no mercado de crédito habitacional, como a regulamentação do instituto da alienação fiduciária, 
somadas à queda na taxa de juro e ao aumento da renda, impulsionaram a demanda por imóveis. Demanda 
esta que se encontrava reprimida pela pequena oferta de crédito imobiliário, devido a falta de um marco 
institucional claro para o sistema de financiamento da habitação, e ao ambiente macroeconômico turbulento 
do final dos anos de 1990 e primeiros anos do 2000, marcados por crises internacionais que contagiaram a 
economia nacional, por política monetária restritiva e pelo baixo crescimento da renda das famílias.  

O comportamento recente do mercado imobiliário brasileiro lançou luz à questão da ausência de um 
índice de preços imobiliário oficial e à necessidade de se construir índices de preços para o mercado 
imobiliário. Surgiram, nos últimos anos, dois índices de imóveis que ganharam projeção nacional, embora 
não sejam oficiais. O índice FipeZap de imóveis anunciados, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômica (FIPE), cuja série retroage ao ano de 2008, e o Índice de Valores de Garantia de Imóveis 
Residenciais Financiados (IVG-R), divulgado pelo Banco Central do Brasil (BCB) a partir de 2013, cuja 
série retroage a março de 2001. Embora esses índices representem valiosa fonte de informação sobre o 
comportamento dos preços dos imóveis no Brasil, algumas lacunas persistem. Primeiramente, nenhum dos 
índices acima fornece informação para períodos anteriores a março de 2001. Em termos de método, ambos 
utilizam a mediana estratificada. Porém, existe um consenso na literatura de que a utilização de índices 
estimados a partir de modelagem econométrica gera resultados mais robustos (Diewert, 2009). 

Índices consagrados como S&P/Case-Shiller Home Price Index, publicado nos EUA, e índices 
divulgados por institutos oficiais de estatística como The New House Price Index, dos EUA, Índice de 
Precios de Viviendas, Espanha, e Conseil Supérieur du Notarist House Price Index, da França, são exemplos 
de índices de preços mensurados através de modelos econométricos. A estimação de índice de preços para 
imóveis, por meio de métodos de regressão, tem sido comum na literatura acadêmica, como nos trabalhos de 
Gatzlaff e Ling (1994), Hoesli, Giaccotto e Favarger (1997), Hill, Melser e Syed (2009), Maurer, Pitzer e 
Sebastian (2004) e Pavese (2007). Existem algumas aplicações para a realidade brasileira, como os trabalhos 
de González (1997), Rozenbaum e Macedo-Soares (2007), Rozenbaum (2009), Rego (2009) e Bianconi e 
Yoshino (2013). Com exceção do trabalho de Rêgo (2009), que busca estimar índices nacionais, os demais 
trabalhos brasileiros centram-se em uma única cidade. Do ponto de vista da abrangência temporal, o trabalho 
de Rozenbaum (2009) é o mais abrangente, estimando índice de preços para apartamentos, no município do 
Rio de Janeiro, entre 1997 e 2007.  

Os trabalhos citados acima, tanto na literatura internacional quanto na nacional, analisam o mercado 
imobiliário como sendo único. Porém, Zietz, Zietz e Sirmans (2008) argumentam que o mercado imobiliário 
é segmentado. A determinação do preço do imóvel varia de acordo como o segmento de mercado, isto é, do 
perfil de renda e doa capacidade de acessar o crédito imobiliário por parte das famílias. A metodologia 
econométrica para lidar com a segmentação do mercado é a regressão quantílica, em que cada quantil da 
distribuição representa um segmento de mercado. Desse modo, pode-se supor que a dinâmica dos preços 
imobiliários varia de acordo com o segmento de mercado. Recentemente surgiram na literatura internacional 
alguns estudos estimando índice de preços nos quantis, como Els e Fintel (2010), Barthélémy, Rosiers e 
Baroni (2013), Deng, McMillen e Sing (2012), Coulson e McMillen (2006) e McMillen (2014). Para o 
Brasil, até o presente momento, ainda não há estudos estimando índices de preços quantílicos para imóveis, 
ou seja, as contribuições existentes na literatura brasileira resumem-se à estimação de modelos para dados 
cross-section (Furtado, 2007; 2011).  

Este trabalho busca preencher essa lacuna da literatura nacional aplicando técnicas de regressão 
quantílica para estimar índice de preços para imóveis. Para isso, utilizaremos, a partir de uma base de dados 
contendo apartamentos transacionados no município de Belo Horizonte, entre 1995 e 2012, o modelo de 
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preços hedônicos, pelo qual o preço do imóvel é determinado por suas características. A análise será feita 
conjugando a literatura do mercado imobiliário segmentado (Zietz, Zietz e Sirmans, 2008; Coulson e 
McMillen, 2006) com a discussão em torno dos diferentes métodos de estimação de índice de preços 
hedônicos para imóveis (Triplett, 2004; Hill, 2013). A partir dessa discussão os objetivos do trabalho são: 

i) Avaliar se houve alguma diferença no padrão de valorização imobiliária nos diferentes 
segmentos do mercado imobiliário; 

ii)  Analisar a valorização imobiliária nos diferentes segmentos do mercado frente à conjuntura 
macroeconômica do período. 

Além de responder as questões acima, o artigo terá como contribuição analisar o mercado imobiliário 
em um período extenso, 1995-2012, uma vez que nem as contribuições acadêmicas, nem os índices 
existentes cobrem um período tão abrangente. Por fim, a discussão sobre o método é pertinente em uma 
realidade onde não existe um índice oficial de preços de imóveis, e, com exceção do trabalho de Rozenbaum 
(2009), a literatura acadêmica não tem discutido a fundo essa questão.  

O texto que se segue está assim organizado. Após esta Introdução, a segunda seção discute a 
mensuração de índice de preços a partir do modelo de preços hedônicos, sob a perspectiva do mercado 
imobiliário segmentado. Nessa discussão, justifica-se a mensuração de índice de preços hedônicos-
quantílicos para imóveis. A terceira seção apresenta a base de dados, o modelo a ser estimado e os resultados.  
 

2 – Índice de Preços Hedônicos nos Quantis 
 

2.1 – Índice de Preços para Imóveis 
 

 O imóvel, como grande parte dos bens duráveis, é um bem composto por diversas características, tipo 
de bem que também é conhecido na literatura como “bem diferenciado”. Nesse caso, a literatura de índice de 
preços teve que buscar formas de mensurar a trajetória do preço desse tipo de bem, levando em conta a 
diferenciação do produto. Hill (2013) acrescenta que o imóvel é um tipo especial de bem durável, uma vez 
que cada unidade do imóvel é distinta das demais. No mercado de imóveis unifamiliares (casas) esse caráter 
peculiar do imóvel é evidente. Mas mesmo no mercado de residências multifamiliares (apartamentos e 
condomínios) essa idiossincrasia se aplica, porque mesmo apartamentos no mesmo prédio estão localizados 
em posições diferentes o que embute, por si só, um tipo de diferenciação. Somado a isso, cada unidade 
imobiliária é vendida de forma inconstante no tempo, tornando praticamente impossível à construção de uma 
cesta de unidades imobiliárias (Diewert, 2009; Hill, 2013). Por fim, os atributos que constituem um imóvel 
são tanto físicos (características de cada unidade) quanto espaciais (característica da localização). A questão 
espacial adiciona complexidade adicional na construção de índice de preços. 
 A literatura trabalha com três tipos de métodos para mensurar índice de preços para imóveis. O 
método mais simples, e ainda muito popular, é o método da estratificação. Por essa metodologia, o índice de 
preço é mensurado para estratos de imóveis. Em geral, definem-se os estratos e calcula-se a trajetória do 
valor da mediana de cada estrato. O estrato pode ser uma característica ou combinações de características dos 
imóveis. Por exemplo, o índice IVG-R tem como estrato a localização do imóvel, e o índice FipeZap tem 
como estrato a combinação da localização e do número de quartos do imóvel. A maior crítica a esse tipo de 
metodologia é que o imóvel é composto por um conjunto grande de atributos, ou seja, limitar os estratos a um 
ou uma combinação de dois atributos acaba por gerar índices viesados (Diewert, 2009). E existe um trade off 
na medida em que se combinam mais atributos para se formar um estrato, e menos observações haverá para 
cada estrato, impossibilitando o cálculo dos índices de preços. Por isso, a literatura passou a trabalhar com 
índices estimados por modelos econométricos.  
 O método das vendas repetidas (MVR), desenvolvido por Bailey, Muth e Nourse (1963), é uma 
alternativa ao método de estratificação. Nesse caso, utiliza-se uma amostra composta apenas por unidades 
imobiliárias que foram vendidas e posteriormente revendidas. Ao limitar a amostra a unidades que foram 
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transacionados em dois pontos do tempo, o MVR está tentando controlar a valorização de preço pelo 
diferencial das características. A partir dessa amostra, utiliza-se um modelo de regressão no qual a variável 
dependente é o preço, e as variáveis independentes são os períodos de venda, valor -1, e o período da 
revenda, valor 1. A partir dos parâmetros estimados calcula-se o índice de preços. Esse modelo tem sido 
utilizado em índices divulgados, como no bastante conhecido S&P/Case-Shiller Home Price Index, dos 
EUA. Alguns trabalhos acadêmicos, como os de Garzlaff e Ling (1994) e Hoesli, Giaccotto e Favarger 
(1997), também utilizam essa metodologia. 
 Embora o MVR seja mais robusto que os métodos estratificados, alguns problemas persistem. 
Primeiramente, limitar a amostra a revendas não resolve por completo a questão da diferenciação do bem 
imóvel. Uma mesma unidade imobiliária está sujeita à depreciação, reformas, melhoramentos etc., no tempo 
(Diewert, 2009; Hill, 2013). Ou seja, o MVR resolve parcialmente a questão da diferenciação, estando, 
entretanto, sujeito ainda ao viés de variável omitida. Por fim, Diewert (2009) aponta que limitar a amostra a 
revendas pode levar ao problema de insuficiência da amostra, dependendo das características locais do 
mercado imobiliário. Nos EUA, por exemplo, a rotação do estoque imobiliário é frequente, sendo o MVR 
muito popular nesse país. Porém, realidades como a europeia, brasileira e japonesa, para citar alguns 
exemplos, a rotatividade do bem imóvel não é tão grande, sendo o MVR limitado para esse tipo de realidade 
(Diewert, 2009; Rozenbaum, 2009; Shimizu, Nishimura e Watanabe, 2010).  
 O modelo de preços hedônico (MPH) parte da ideia de que o preço do bem é determinado em função 
das características. O modelo é aplicado desde a década de 1920, com a contribuição de Waugh (1928). 
Posteriormente, Court (1939) e Griliches (1958; 1961) aplicaram o MPH para gerar índice de preços. Os 
trabalhos de Court (1939) e Griliches (1961) aplicaram o MPH para estimar índices de preços para 
automóveis, enquanto Griliches (1958), para gerar índices de preços para fertilizantes. Em seguida, a 
aplicação do MPH para gerar índice de preços se ampliou para outros mercados de bens duráveis e para o 
mercado imobiliário. Foram os trabalhos de Griliches que popularizaram a metodologia hedônica na 
academia. Em um primeiro momento, a literatura que surgiu a partir do MPH foi empírica. Rosen (1974) 
formulou um modelo abstrato para a formação de preços de um produto diferenciado. Partindo-se da hipótese 
hedônica de que um produto é valorizado pela utilidade contida em cada um dos seus atributos, Rosen (1974) 
definiu a função hedônica de preços da seguinte maneira: 
  

),...,,()( 21 nzzzpzp =   (1) 

 Onde p é o preço do bem e iz , a i-ésima característica do bem. No caso, cada unidade do produto é 

definida por um determinado pacote de características ),...,,( 21 nzzzz = , e, em um mercado de produtos 

diferenciados, existem variados pacotes de características disponíveis. Em um mercado competitivo3, em que 
se encontram consumidores e produtores para cada característica, o preço implícito da i-ésima característica é 
dado pela primeira derivada da função (1) em direção à característica i: 

i
i z

p
p

∂
∂=    (2) 

 Pelo modelo de Rosen (1974), o preço implícito é resultante de uma interação de mercado. Portanto, 
esse preço é interpretado como o quanto o preço de mercado do bem diferenciado varia a partir de um 
acréscimo marginal na i-ésima característica. Para fins de cálculo de índices de preços hedônicos, o preço 
implícito é a forma de controlar a variação do preço pelas diferenças nas características de cada unidade do 
bem. Griliches (1971) sintetizou a intuição do cálculo de índice de preços a partir do modelo de preços 
hedônicos: 

z

z

p

p ∂−∂=∂
π
π

  (3) 

                                                 
3 Um mercado competitivo é aquele em que nem consumidores e nem os produtores tem o poder de fixar preço. 



5 
 

 Onde 
π
π∂

representa a variação “pura” de preços, 
p

p∂
a variação de preço do bem diferenciado 

observada e 
z

z∂
a variação na composição das características do bem diferenciado. A metodologia hedônica 

é, portanto, uma forma de estimar a variação “pura” do preço do imóvel a partir de modelos de regressão.  
 

2.2 – Métodos Hedônicos para Estimar Índice de Preços 
 

 Existem diversas formas de estimar índice de preços a partir do modelo de preços hedônicos (Triplett, 
2004; Hill, 2013). A estimação do índice hedônico pode se dar por meio de regressões para dados em painel 
(time serie hedonic) ou por regressões cross-section (stricly cross-sectional models). Os modelos para dados 
em painel foram denominados por Triplett (2004) de método hedônico da time-dummy (TD). O método TD 
requer uma única regressão para todo o período com uma dummy para cada ponto no tempo. Em geral, a 
categoria básica é o período inicial. A regressão TD é uma regressão para dados em painel do tipo pooled 
com efeitos fixos para o tempo, como resumida abaixo: 
 

ξδβ ++= DZp)ln(  (4) 
 

 Sendo )ln(p  o logaritmo natural do preço do imóvel, Z o conjunto das n características do bem, β o 
preço implícito estimado pela regressão, D a dummy para cada ponto no tempo, δ o parâmetro estimado para 
cada dummy de tempo e ξ o resíduo aleatório da regressão. O índice de preço é calculado a partir do 
parâmetro estimado para a dummy de tempo, conforme a expressão abaixo: 
 

)exp( ttIP δ=  (5) 
 

 Triplett (2004) argumenta que para bens duráveis sujeitos a mudanças tecnológicas, o método TD 
com uma única regressão para todo o período não é adequado. Em mercados de bens sujeitos a constantes 
inovações tecnológicas, espera-se que os preços implícitos das características se alterem muito 
frequentemente. Hill (2013) argumenta que no caso dos bens imóveis essas inovações tecnológicas são 
menos dinâmicas, mas para períodos suficientemente longos pode se supor que mudanças nas condições de 
oferta e da demanda imobiliária farão com que os preços implícitos das características se alterem. Para dar 
conta dessa realidade, a saída é utilizar um conjunto de regressões TD para períodos de tempo adjacentes – 
adjacent-period-time-dummy (APTD) (Triplett, 2004; Hill, 2013). Na prática, o APTD consiste em estimar a 
regressão (4) para cada subperíodo especificado.  
 Os métodos hedônicos por regressões cross-sections utilizam os preços implícitos estimados pela 
regressão cross-section para imputar dados de observações não disponíveis. Essas metodologias partem de 
um conjunto de regressão para pontos de tempo específicos: 

ξβ += Zp)ln( (6) 
 O método da imputação hedônica (MIH) tem como objetivo criar uma cesta de imóveis comparáveis 
no tempo. Dada a observação de um conjunto de imóveis transacionados em 0t , o preço de cada unidade (j) 

observada 0t  em 1t  será dado por: 
 

)ˆexp(
1

,,,
)1,0(

, 101 ∑
=

=
n

i
titji

imp
tj Zp β  (7) 
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 Sendo )1,0(
, 1

imp
tjp  o preço imputado em 1t  do j-ésimo imóvel observado em 0t ; 

0,tjZ o conjunto de 

características do j-ésimo imóvel observado em; e 
1t

β o parâmetro estimado para a regressão (6) estimada 

para uma amostra de imóveis transacionados em 1t . Hill e Melser (2008) argumentam que para minimizar o 
viés de variável omitida, para o caso de bens imóveis, é recomendado utilizar o procedimento da dupla 
imputação. Nesse caso, em 0t , em vez de se utilizar o preço observado de cada transação (

0,tjp ), utiliza-se o 

preço estimado pela regressão (6) para 0t , como na expressão abaixo: 

)ˆexp(
1

,,,
)0,0(

, 000 ∑
=

=
n

i
titji

imp
tj Zp β  (8) 

 Hill (2013) recomenda o cálculo de índices para períodos adjacentes e o uso da fórmula de Törnqvist. 
Para tanto, calculam-se os índices geométricos de Laspyres (IGL) e Paashe (IGP), sendo Törnqvist (IPT) a 
média geométrica do IGL e o IGP: 
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IGPIGLIPT ×=  (11) 
 

 O outro método cross-section é o método hedônico das características (MHC), que consiste em uma 
imputação pelo imóvel típico. Ao invés de imputar uma cesta inteira, define-se o imóvel típico de um dado 
ponto no tempo, e através de uma regressão como a (6) estima-se o preço que esse imóvel tem em dois 
períodos adjacentes. O imóvel típico, em geral, é aquele que apresenta as características médias ou medianas 

(Hill, 2013). Seja 0tZ o imóvel típico em 0t e 1tZ o imóvel típico em 1t . Hill (2013) sugere que o MHC seja 

calculado pelo índice de Fisher (IPF), que é a média geométrica entre os índices de Laspyeres (ICL) e 
Paasche (ICP). O preço do imóvel típico em 0t no tempo zero é dado por: 

 

)exp(
000 ,

1

,,
)0.0(

, ti

n

i

tji
mhc

tj Zp β∑
=

=  (11) 

 
 Já o preço imóvel típico de 0t no tempo 1 é dado por: 

 

)exp(
100 ,

1

,,
)1,0(

, ti

n

i

tji
mhc

tj Zp β∑
=

=  (12) 

 
 Os índices de Laspeyres, Paasche e Fisher são dados por: 
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ICPICLIPF ×=  (15) 
 

 Dentre os índices mensurados por dados em painel, o APTD é superior ao TD, por não depender da 
hipótese de estabilidade temporal dos preços sombras (Triplett, 2004; Hill, 2013). Frente aos índices das 
regressões cross-sections, os métodos TD e APTD têm como vantagens serem de mais simples aplicação 
(parcimônia) e a estimação dos desvios padrões serem diretas. Porém, os índices estimados pelo MIH e MHC 
apresentam duas vantagens: i) permite a utilização de fórmulas padrões dos índices de preços, sendo possível 
utilizar de fórmulas superlativas como Fisher e Törnqvist. No caso do TD e APTD, o índice calculado 
diretamente a partir do parâmetro estimado pela regressão não segue uma fórmula reconhecida na literatura 
(Triplett, 2004; Hill, 2013). A dupla imputação, utilizada no MIH e MHC, é uma forma de minimizar o viés 
de variável omitida (Hill e Melser, 2008; Hill, 2013). Na comparação entre os métodos cross-sections, temos 
que para o caso dos bens imóveis a aplicação do MHC, por ser uma imputação pelo imóvel típico, não é de 
aplicação trivial. A localização é um dos fatores determinantes na formação do preço dos imóveis e não se 
tem como mensurar uma localização típica por estatísticas como média ou mediana (Hill, 2013). Portanto, 
para aplicar o MHC para o caso dos bens imóveis é preciso buscar alguma metodologia para lidar com a 
questão da localização. Nesse sentido, o MIH é o método cross-section mais adequado para mensurar índices 
de preços imobiliários.  
 

2.3 – A segmentação do mercado imobiliário 
 

O modelo hedônico tradicional de Rosen (1974), equações (1) e (2), parte do paradigma do agente 
representativo supondo que a estrutura de preferências é única para todos os consumidores, e que, sendo 
assim, os proprietários dos imóveis, tanto dos segmentos mais caros quanto dos segmentos mais baratos só se 
diferenciam pela restrição orçamentárias aos quais estão sujeitos (Zietz, Zietz e Sirmans, 2008). Nesse caso, 
o preço implícito de cada característica (2) seria único, e a o método dos mínimos quadrados ordinários seria 
adequado para estimar os preços implícitos das características dos imóveis. Porém, estudos comparando 
resultados de várias aplicações de modelo de preços hedônicos para o mercado imobiliário americano 
encontraram instabilidades nos valores dos parâmetros estimados, na direção do efeito marginal e na 
significância estatística desses parâmetros (Zietz, Zietz e Sirmans, 2008). Segundo os autores, essa realidade 
pode ser derivada do fato de que a determinação dos preços dos imóveis varia de acordo com a posição que 
cada imóvel ocupa na distribuição dos preços imobiliários.  

Zietz, Zietz e Sirmans (2008) prosseguem questionando o paradigma do agente representativo como 
aproximação para o mercado imobiliário. Segundo os autores, uma aproximação mais fiel do mercado 
imobiliário requer uma análise segmentada. O que faz esse mercado ser segmentado é a restrição crédito 
existente para se adquirir um imóvel. Por ser um bem cujo valor excede em muito a renda da maior parte das 
famílias, o financiamento imobiliário é fundamental para o funcionamento do mercado imobiliário. Porém, o 
acesso a volumes de crédito imobiliário se dá de forma desigual, ou seja, famílias mais abastadas terão acesso 
a grande volume de crédito, enquanto as mais pobres terão acesso a um volume menor de crédito.  

Simplificando o argumento, Zietz, Zietz e Sirmans (2008) constroem um modelo com dois tipos de 
consumidores: um que é “pobre” e tem restrição de renda e acesso a crédito para comprar um imóvel. O 
outro é o “rico”, que não enfrenta nem restrição de renda e nem de acesso a crédito para a aquisição do 
imóvel. O “pobre” não acessa os segmentos mais altos do mercado imobiliário porque nenhum banco irá lhe 
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conceder um valor de financiamento que o permita acessar esses mercados. Já o “rico” não irá acessar os 
segmentos mais baixos do mercado imobiliário, uma vez que esses segmentos não lhe proporcionam nem as 
amenidades e nem o status social almejados. Os autores concluem afirmando que a segmentação não quer 
dizer somente que os “pobres” e os “ricos” acabam por ocupar imóveis de valores diferentes, como no 
paradigma do agente representativo único. Rompendo com esse paradigma, a segmentação significa que 
consumidores “ricos” e “pobres” acabam por formar grupos distintos quanto à estrutura de preferências pelas 
características dos imóveis. Pelo lado da oferta, os construtores de imóveis, atentos a essa situação, acabam 
por construir diversos tipos de imóveis satisfazendo as necessidades dos diversos segmentos da demanda. 
Essa interação entre demanda e oferta acaba por fazer com que o preço implícito, dado pela equação 2, varie 
por segmento de mercado. Sendo o segmento do mercado denotado por (q), pode-se reescrever (2) da 
seguinte forma: 

qi
qi z

p
p 









∂
∂=, (16) 

Nesse caso, as estimações por mínimos quadrados ordinários não são adequadas, sendo o método das 
regressões quantílicas o mais apropriado para lidar com a segmentação de mercado. 
 

2.4 - A Regressão Quantílica 
 

 Um quantil é uma divisão de um conjunto ordenado de observações de uma variável (y) em g partes 
iguais. A mediana divide as observações ordenadas em duas partes, o quartil em quatro partes, o quintil em 
cinco partes e assim por diante. O quantil, portanto, é o caso geral (Koenker e Hallock, 2001). A regressão 
quantílica estende a ideia dos quantis para estimação de função de quantis condicionais, isto é, modelos em 
que os quantis da distribuição condicional da variável resposta (y) são expressos em função das suas 
covariadas observadas (x’s) (Koenker e Hallock, 2001). Existem três vantagens em utilizar a regressão 
quantílica (Cameron e Trivedi, 2005): i) os parâmetros estimados são robustos, mesmo na presença de 
outliers; ii) permite uma caracterização mais rica dos dados, ou seja, permite avaliar se a resposta da variável 
dependente (y) em relação às mudanças nos valores das variáveis independentes (x’s) se altera nos diferentes 
pontos da distribuição condicional de y; e iii) gera estimações robustas para modelos heterocedásticos e para 
modelos cujo termo do resíduo não siga a distribuição normal.  
 A regressão quantílica parte de uma relação linear entre a variável dependente e as variáveis 
independentes, na qual tanto o intercepto quanto as inclinações variam nos quantil da distribuição 
condicional da variável dependente (Cameron e Trivedi, 2010), como na expressão abaixo: 

uxy q += β'  (17) 

 Sendo y a variável dependente, x um conjunto de variáveis independentes (covariadas), β  os 
parâmetros a serem estimados, q o quantil da distribuição condicional de y e u o termo do erro aleatório. O 
termo do erro (u) não depende das hipóteses de homocedasticidade e normalidade da distribuição. A 

estimação dos parâmetros nos quantis (qβ̂ ) corresponde a minimizar uma função objetivo da soma ponderada 

dos desvios absolutos, como na expressão abaixo: 
 

∑∑
≤≥

−−+−=
N

xyi
qii

N

xyi
qii

iiiiqq

xyqxyqQR
ββββ

ββ
'' :

'

:

' )1(minmin   (18) 

 
 Na qual QR significa regressão quantílica (quantile regression).  
 A função quantílica (18) não é passível de diferenciação, porém seus parâmetros podem ser estimados 
a partir de métodos de programação linear (Cameron e Trivedi, 2010; Buchinsky, 1998). O método simplex é 
o mais utilizado, pois permite encontrar uma solução a partir de um número finito de interações (Cameron e 
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Trivedi, 2010). A escolha do quantil (q) da estimação corresponde a impor um peso para os desvios 
( β'ii xy − ) positivos e negativos. Por exemplo, a estimação da regressão para o primeiro quartil (q = 0,25) 

consiste em atribuir peso de 25% para os desvios positivos ( β'xy ≥ ) e peso 75% para os desvios negativos 
( β'xy ≤ ).  
 O parâmetro estimado pela regressão quantílica é interpretado como a variação da variável 
dependente (y) no quantil condicional q em reposta a uma variação marginal da j-ésima variável 
independente (jx ), como na expressão abaixo: 

 

j

q
q x

QR

∂
∂

=
)(

β̂   (19) 

 
 O parâmetro estimado pela regressão quantílica (19) tem interpretação válida apenas para variações 
infinitesimais das covariadas. Para variações de maiores magnitudes, por parte das covariadas, poderá haver 
mudanças no quantil condicional da observação de y (Buchinsky, 1998; Cameron e Triveldi, 2010). Os 
desvios padrões dos parâmetros estimados na regressão quantílica são obtidos a partir da metodologia 
bootstrap (Cameron e Trivedi, 2010).  
 

3 – Resultados 
3.1 – Base de Dados 

 
 A base de dados utilizada no estudo foi proveniente do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
“Inter-vivos” (ITBI) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). Essa base contém o universo das 
transações imobiliárias no mercado formal do município, sendo a base mais abrangente para transações 
imobiliárias no Brasil. O ITBI fornece as seguintes informações sobre o imóvel: valor, dimensão da área 
privativa, padrão de acabamento, idade e bairro onde se localiza o imóvel. O valor é o preço em Reais 
constante na guia do ITBI, que corresponde ao maior entre o avaliado e o declarado pelo comprador do 
imóvel. A área privativa é medida em metros quadrados. O padrão de acabamento é derivado de uma 
classificação que a PBH faz dos imóveis, classificando-os em cinco categorias: luxo, alto, normal, baixo e 
popular. A localização adotada pela PBH é o bairro, sendo que em Belo Horizonte existem 270 bairros. Para 
os fins deste trabalho, utilizamos o conceito de Área de Ponderação (AP), em número de 62, que corresponde 
a uma aglomeração de bairros. A idade corresponde à diferença entre o ano de inauguração do móvel e o ano 
de venda desse. O período da análise vai de 1995 a 2002. O período inicial foi determinado pela 
disponibilidade de dados pela PBH. A partir da Constituição de 1998 o ITBI passou a ser recolhido pelas 
prefeituras municipais. Porém, nos contatos com a Secretária de Fazenda (SEFAZ) da PBH, foi acordado que 
só era possível disponibilizar os dados a partir de 1995.  
 

3.2 – O modelo estimado 
 

 O objetivo do trabalho é estimar regressões quantílicas para construir índice de preços para 
apartamentos em Belo Horizonte entre 1995 e 2012. Com isso aplicaremos a técnica de regressão quantílica 
(equação 18) para os métodos hedônicos descritos na seção 2.2. Dentre os diversos métodos hedônicos, 
temos que nos métodos de dados em painel o APTD é superior ao TD. Já no caso dos métodos de estimação 
cross-section o MIH mostra-se superior ao MHC, no caso dos imóveis. Foram estimados, portanto, índice de 
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preços hedônicos quantílicos a partir dos métodos APTD e MIH. Como os resultados do APTD mostraram-se 
mais estáveis, utilizaremos esse método no restante do texto4. 

O modelo hedônico foi estimado tendo o logaritmo do valor do apartamento como variável 
dependente, e as variáveis independentes foram a área privativa, em nível e ao quadrado, a idade, em nível e 
ao quadrado, variáveis do tipo dummy para padrão de acabamento (normal categoria básica) e localização do 
imóvel (Áreas de Ponderação tendo Savassi como categoria básica). No caso do método APTD foi estimada 
uma regressão para cada par de anos, sendo o primeiro ano a categoria básica. O conjunto das 17 regressões 
hedônicas quantílicas para o método APTD pode ser assim resumido: 

 

( ) 10 ,
18,7,7,6,6443322110ln tt

qjjiiq txxxxxxp εββββββββ ++++++++=   (19) 

 
 Sendo p o preço do imóvel, 1x a área, 2x o quadrado da área, 3x a idade do imóvel, 4x o quadrado da 

idade, ix ,6 o i-ésimo acabamento do imóvel, jx ,7 o imóvel localizado na AP j, 1t o último período do par de 

anos e ε  o resíduo aleatório. O sufixo 1,tto  indica que a regressão é estimada para cada par de anos, e o 
sufixo q representa os quantis nos quais o modelo será estimado. Os parâmetros a serem estimados são 
os s'β , que correspondem aos preços sombras das características dos imóveis. No caso das variáveis 
categóricas (padrão de acabamento e localização), é estimado um preço sombra para cada categoria, exceto a 
básica. Para a dummy de tempo, o preço sombra é a base para o cálculo do índice de preço em determinado 
quantil: 
 

( )qqtIP ,8,
ˆexp

1
β=   (20) 

 
Para os fins deste trabalho, o índice de preços será calculado para os quantis 10%, 25%, 50%, 75% e 

90% da distribuição condicional do preço dos apartamentos, para Belo Horizonte entre 1995 e 2012.  
 
 

3.3 – Resultados 
 A Tabela 1 apresenta os índices de preços nos quantis estimados pelo método APTD.  

 

                                                 
4 Os resultados dos índices e variações de preços do MIH, assim como as saídas das regressões do MIH e do APTD encontram-se 
com o autor (luipai@yahoo.com). 
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Ano Q(10%) Q(25%) Q(50%) Q(75%) Q(90%)
1995 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1996 1,16 1,16 1,14 1,12 1,10
1997 1,23 1,23 1,22 1,21 1,20
1998 1,25 1,23 1,23 1,24 1,25
1999 1,27 1,24 1,24 1,25 1,26
2000 1,35 1,30 1,29 1,29 1,29
2001 1,37 1,33 1,32 1,31 1,31
2002 1,50 1,42 1,41 1,39 1,37
2003 1,55 1,48 1,46 1,45 1,46
2004 1,63 1,56 1,55 1,54 1,57
2005 1,74 1,68 1,66 1,67 1,71
2006 1,94 1,86 1,87 1,89 1,95
2007 2,21 2,15 2,19 2,25 2,36
2008 2,52 2,50 2,68 2,88 3,04
2009 3,02 3,13 3,47 3,75 3,89
2010 4,00 4,06 4,32 4,67 4,81
2011 5,19 5,20 5,44 5,76 5,81
2012 6,51 6,26 6,37 6,58 6,57

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do ITBI fornecidos pela PBH e IPEAD-UFMG

Tabela 1 - Índice de Preços para Apartamentos em Belo Horizonte - 1995-2012. 
Método adjacent-period-time-dummy (APTD) nos quantis

 
 
Os valores finais, ano de 2012, estimados para os quantis 10%, 25%, 50%, 75% e 90% foram, 

respectivamente, 6,51, 6,26, 6,37, 6,58 e 6,57. O índice de inflação acumulada para o período foi de 2,905 e o 
da taxa Selic nominal, 15,25, mostrando que os imóveis, para todos os quantis analisados, valorizaram bem 
acima da inflação, mas essa valorização ficou abaixo da evolução acumulada da taxa básica de juros da 
economia. Dentre os fatores que influenciaram na demanda por imóveis, o índice acumulado para o aumento 
da renda nominal dos trabalhadores da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi 3,98, e o índice 
acumulado para o montante do crédito imobiliário no Brasil foi 5,87. Nota-se que os índices acumulados da 
variação do preço dos imóveis, nos diferentes quantis, e do montante do crédito imobiliário ficaram 
próximos, sendo que a valorização imobiliária ficou, em Belo Horizonte, um pouco acima da taxa de 
crescimento do crédito imobiliário no Brasil.  
 Para o acumulado do período, os imóveis dos segmentos mais altos (Q75% e Q90%) foram os que 
registraram maior valorização. Por outro lado, os imóveis dos segmentos intermediários (Q25% e Q50%) 
obtiveram as menores valorizações. Nota-se que, até 2005, a maior valorização acumulada pertencia ao 
segmento mais baixo (Q10%). A partir dessa data, os imóveis dos segmentos mais altos passam a exibir 
maior valorização acumulada. Pelo Gráfico 2, evidencia-se uma aceleração da valorização imobiliária, a 
partir de 2005, sendo mais pronunciada nos segmentos superiores, até o ano de 2010. Nos anos de 2010 e 
2011, a valorização dos apartamentos dos segmentos mais baixos (Q 10% e Q25%) e do segmento mediano 
(Q50%) foi mais alta, fazendo com que as linhas desses quantis se reaproximassem das linhas dos quantis 
superiores.  
 

                                                 
5 Nesta seção, os dados para inflação são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anual medido pelo IBGE e extraído 
do IPEAdata www.ipeadata.gov.br; a taxa SELIC foi a taxa de jutos Over/Selic nominal mensal do Boletim Central extraída do 
IPEAdata; a renda nominal foi a renda nominal da Região Metropolitana de Belo Horizonte medida pela Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) do IBGE, extraída do Sidra no site do IBGE www.ibge.gov.br; o volume do crédito imobiliário corresponde as 
operações de crédito imobiliário ao setor privado, em termos nominais, da seção de Moeda e Crédito do Boletim do Banco Central, 
extraído do IPEAdata; os dados para o PIB, medido pelo IBGE, foram extraídos do IPEAdata.  
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Gráfico 1 - Índice de preços para apartamentos nos quantis - Belo Horizonte - 1995-2012 - 
estimados pelo método APTD
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 A Tabela 2 e o Gráfico 2 apresentam as valorizações anuais, em termos nominais, dos apartamentos 
em Belo Horizonte, para os diversos segmentos do mercado imobiliário. 
 

Ano Q(10%) Q(25%) Q(50%) Q(75%) Q(90%)
1996 16,38 15,63 14,08 11,98 9,85
1997 6,01 6,33 7,33 8,10 9,59
1998 1,20 0,18 0,09 2,31 3,98
1999 1,74 0,71 0,91 0,66 1,04
2000 5,94 4,98 4,31 3,12 2,08
2001 1,79 1,82 2,15 1,73 1,70
2002 9,45 7,37 6,81 5,99 4,35
2003 3,18 3,88 4,04 4,84 6,37
2004 5,06 5,58 5,71 5,98 7,91
2005 7,34 7,32 7,55 8,23 8,80
2006 11,34 11,02 12,08 13,14 13,86
2007 13,98 15,54 17,16 19,51 21,15
2008 13,67 16,36 22,61 27,60 28,73
2009 19,83 25,18 29,40 30,35 28,08
2010 32,54 29,70 24,47 24,64 23,70
2011 29,92 28,05 26,10 23,24 20,72
2012 25,29 20,32 17,04 14,33 13,06

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do ITBI fornecidos pela PBH e IPEAD-UFMG

Tabela 2 -Taxa de valorização anual  dos apartamentos em Belo Horizonte - 1995-2012. 
Método adjacent-period-time-dummy (APTD) nos quantis
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Gráfico 2 - Variação anual dos preços dos apartment os (em termos nominais) nos quantis - Belo 
Horizonte - 1995-2012
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 A valorização anual do preço dos apartamentos, nos diversos segmentos do mercado imobiliário, deve 
ser interpretada a partir do contexto macroeconômico e da conjuntura específica do financiamento 
imobiliário no Brasil. O período 1995-2004 foi marcado pela reformulação do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), após a crise do modelo implementado em 19666 (Aguiar, 2014). A escalada da inflação nos 
anos de 1980 forçou o Banco Nacional da Habitação (BNH) a renegociar as dívidas dos mutuários, o que 
afetou a saúde financeira do sistema, culminando com a extinção do banco em 1986 (Aguiar, 2014; Cardoso 
e Leal, 2009). Entre 1986 e 1994, houve uma desordem institucional, com a política habitacional 
fragmentada entre vários órgãos e ministérios. Em 1995, iniciou-se um esforço conjugando entidades do 
setor público e privado na tentativa de estabelecer um novo arcabouço institucional para o financiamento 
imobiliário no Brasil (Aguiar, 2014).  
 Em 1997, a Lei no 9.514/1997 foi o primeiro passo na reestruturação do SFH. Com ela se criou os 
Certificados de Recebíveis Imobiliários e as companhias securitizadoras, em um formato análogo ao norte-
americano (Aguiar, 2014; Cardoso e Leal, 2009). Também fez parte dessa lei o instituto da alienação 
fiduciária, que permite maior segurança jurídica aos contratos, ao manter a propriedade do bem financiado 
em nome da instituição financiadora (Aguiar, 2014; Mendonça, 2013). Porém, na Lei no 9.514/1997, 
restavam controvérsias jurídicas em torno da alienação fiduciária, que só seriam sanadas com a Lei no 
10.931/2004. Desse modo, até 2004, não foi sentido os efeitos práticos da reestruturação institucional do 
setor de crédito imobiliário no volume de crédito imobiliário disponível às famílias. Pelo contrário, o cenário 
de desordem institucional da política habitacional levou a oferta de crédito imobiliário declinar em 43,37%, 
em termos nominais, entre 1996-2004, período em que a inflação acumulada foi de 92,80% (Aguiar, 2014). 
 Entre 1996 e 2004, além da queda do crédito imobiliário, o crescimento da renda nominal das famílias 
da RMBH, a partir de 1998, ficou abaixo da inflação. Com isso, a valorização imobiliária foi pequena no 
período, na maior parte do tempo, estando abaixo da inflação. Contribuíram para esse cenário o alto patamar 
da taxa de juros Selic e as constantes crises internacionais que afetaram a econômica brasileira, resultando 
em pouco dinamismo econômico e um cenário econômico marcado pela incerteza. 
 As Tabelas 1 e 2 e os Gráficos 1 e 2 evidenciam que o preço dos imóveis passou a ter valorizações 
cada vez menores, entre 1996 e 1999. No ano de 1996, houve valorização imobiliária significativa, 
principalmente nos quantis inferiores. O ganho de renda nominal advindo da estabilização dos preços 

                                                 
6 O SFH fez parte das reformas da economia implementadas pelo Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). 
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(21,68%), aliado ao aumento no montante do crédito imobiliário nominal (7,60%), permitiu que famílias de 
renda mais baixa conseguissem acessar o mercado imobiliário, aumentando a demanda por imóveis dos 
segmentos inferiores. A valorização nominal do segmento mais baixo (Q10%), em 1996, foi 16,38%, já no 
segmento mais alto (Q90%) a valorização foi mais modesta (9,85%), muito próxima da inflação (9,6%). 
 Em 1997, a relação se inverte, e a valorização dos imóveis dos segmentos mais altos passa a ser maior 
que os imóveis dos segmentos mais baixos. O menor ritmo de expansão do crédito imobiliário (2,33%) e o 
menor vigor do crescimento da renda nominal (10,61%), frente a uma inflação de 5,22%, fez com que a 
demanda por imóveis dos segmentos mais baixos perdesse fôlego. Enquanto os apartamentos do segmento 
mais baixo (Q10%) valorizaram a taxas um pouco acima da inflação, 6,01%, os apartamentos do segmento 
superior (Q90%) valorizaram 9,59%. 
 Os anos de 1998 e 1999 foram marcados pelo efeito da crise no Balanço de Pagamentos das 
economias emergentes, que culminou na maxidesvalorização do Real, em janeiro de 1999. A economia se 
estagnou, com crescimento real de 0,04 e 0,25% do PIB em 1998 e 1999, respectivamente, e a renda nominal 
das famílias belo-horizontinas cresceu pouco, 0,91% e 0,49%, respectivamente, abaixo da inflação de 1,65% 
(1998) e de 8,94% (1999). Nesse cenário de crise e incertezas, a valorização imobiliária foi pequena, e os 
quantis que mais sofreram os efeitos da crise foram os intermediários. No mercado de apartamentos de Belo 
Horizonte, o efeito da crise foi mais severo em 1998, quando os imóveis dos quantis 25% e 50% valorizaram, 
em termos nominais, 0,18% e 0,09%, respectivamente. Os apartamentos dos segmentos inferior (Q10%) e 
superior (Q90%) foram os que apresentaram menores perdas reais de valor nesse período. 
 Em um contexto de crise e incerteza a demanda por ativos reais – como é o caso do imóvel – tende a 
aumentar. Nesse contexto de crise, com a queda da renda das famílias e a pouca disponibilidade de 
financiamento imobiliário, a demanda por imóveis se concentrou no segmento mais baixo (Q10%), devido 
aos valores mais baixos dos apartamentos desse segmento. A menor valorização dos imóveis dos quantis 
intermediários indica que os proprietários de apartamentos desses segmentos que necessitaram vender seus 
imóveis tiveram que aceitar propostas em valores extremamente baixos, dada a conjuntura econômica. Por 
outro lado, a valorização dos apartamentos do segmento mais alto (Q90%), acima dos segmentos 
intermediários, pode refletir o maior poder econômico das famílias mais abastadas, que em uma situação de 
baixa no mercado imobiliário têm maior capacidade de manter a propriedade dos seus imóveis, em vez de 
vendê-los por um preço considerado excessivamente baixo. 
 No período 2000-2004, os imóveis valorizaram, em geral, abaixo da inflação. Esse período foi 
marcado pela abrupta queda no montante de crédito imobiliário, -37,42%, em 2001, e -33,02%, em 2002. 
Houve, no entanto, picos de valorização imobiliária, em 2000 e 2002, ambos concentrados nos segmentos 
mais baixos (Q10% e Q25%). Em 2000, esse pico se deve ao ganho de renda da população de Belo Horizonte 
(6,53% em termos nominais), frente a uma inflação de 5,97%. Nesse ano, o crescimento do crédito 
imobiliário acompanhou o da renda, 6,18%. A soma desses fatores permitiu que famílias de rendimento 
médio tivessem acesso ao mercado de imóveis, concentrando a demanda em imóveis de menor preço. Nota-
se que apenas no Q10% houve valorização real do preço dos apartamentos. 
 As valorizações nominais registradas em 2002, por sua vez, podem ser atribuídas ao pico da inflação 
nesse ano (12,5%), resultante do clima de incerteza devido à eleição presidencial, na qual o candidato da 
oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), liderava as pesquisas de intenção de 
voto. Novamente, os imóveis que mais se valorizaram foram os dos segmentos mais baixos. Essa valorização 
foi de 9,45%, no Q10%, e 7,37%, no Q25%. Os imóveis dos quantis 50% e 75% também registraram pico, 
6,81% e 5,99%, respectivamente, situação não verificada nos imóveis do segmento mais caro (Q90%), 
valorização de 4,35%. Nota-se que em todos os segmentos houve perda real de valor dos apartamentos. Ou 
seja, em um momento de incerteza, que culminou na maior inflação do período, 12,53%, de colapso do 
mercado de crédito imobiliário (crescimento nominal de -33,02%) e de queda da renda real (crescimento 
nominal de 5,21%), a demanda se canalizou para imóveis mais acessíveis, que, todavia, valorizaram menos 
que a inflação. 



15 
 

 Em 2003, o fraco desempenho da economia (crescimento de 1,13% do PIB real), o crescimento dos 
rendimentos nominais do trabalho (5,63%) abaixo da inflação (9,30%), a alta da taxa de juros (23,35%) e a 
tímida recuperação do crédito imobiliário (2,41%), frente ao colapso dos dois anos anteriores, fizeram com 
que os imóveis valorizassem abaixo da inflação. Nesse contexto, os quantis mais altos valorizaram mais. Em 
2004, o crescimento da economia (5,71%) não foi acompanhado de crescimento da renda real ou do crédito 
imobiliário, permanecendo a valorização imobiliária abaixo da inflação, em todos os segmentos do mercado. 
 O período 2005-2012 foi marcado por crescimento, tanto da renda nominal quanto do crédito 
imobiliário acima da inflação (Gráfico 4), o que acarretou em valorização real do preço dos apartamentos em 
todo o período. Contribuindo para o cenário de alta no mercado imobiliário, a taxa de juros (Selic) manteve 
tendência de queda, com exceção do ano de 2011, quando a inflação ficou no limite superior da meta 
estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).  
 O crescimento do crédito imobiliário foi possibilitado pelo novo desenho institucional, que passou a 
vigorar em 2004, quando foi aprovada a Lei no 10.931/2004, que garantiu maior segurança jurídica aos 
contratos de financiamento de imóveis7 (Aguiar, 2014). Do ponto de vista da oferta de crédito imobiliário, o 
aumento da renda das famílias, combinado com a queda na taxa Selic, incentivaram maior aplicação nas 
cadernetas de poupança8 (Aguiar, 2014). Por fim, houve uma reestruturação no mercado das companhias de 
incorporação imobiliária, com as grandes empresas abrindo capital e adquirindo empresas médias e pequenas 
em mercados regionais (concentração). Essas empresas, com mais recursos, passaram a adquirir terrenos, 
para novos empreendimentos, e a investir também no mercado de famílias de rendimento médio e baixo 
(Cardoso e Leal, 2009; Aguiar, 2014).  

No período 2005-2008, quanto mais alto o segmento do imóvel, maior foi sua valorização. No ano de 
2005, ano de crescimento ainda tímido do crédito imobiliário (7,56%) e de grande crescimento da renda 
nominal (11,33%), a distância entre a valorização dos apartamentos do segmento mais alto (Q90%) e do 
segmento mais baixo (Q10%) foi pequena, com o segmento mais alto apresentando uma valorização em 
torno de 1,4 ponto percentual (pp) acima do segmento mais baixo. A valorização dos apartamentos no 
segmento mais alto foi de 8,80% e no segmento mais baixo, 7,34%, enquanto a inflação em 2005 ficou em 
5,69%. Em 2008, a distância entre a valorização nominal dos imóveis dos segmentos superior e inferior 
atingiu o seu ápice. O gap entre a valorização do segmento mais alto e a do mais baixo foi de 13,3 pp, 
quando os apartamentos do segmento mais alto valorizaram 28,73% e os do segmento mais baixo, 13,67%. 
Nesse ano, o volume de crédito imobiliário cresceu em 35,38% e a renda dos trabalhadores da RMBH, 
12,10%, ambos em termos nominais. A inflação, em 2008, ficou em 5,90%, o que demonstra um 
considerável crescimento real, tanto do preço dos apartamentos quanto do montante de crédito imobiliário e 
da renda dos trabalhadores da RMBH. 
 Pode-se concluir que no período 2005-2008 a expansão do crédito imobiliário, conjugada com 
aumentos reais da renda e declínio da taxa de juros, tornou os imóveis dos segmentos mais altos mais 
acessíveis às famílias de rendimento médio e alto. Consequentemente, o aumento da demanda por esses 
imóveis se traduziu em grande aumento de preços ao longo dos anos. Os apartamentos dos segmentos mais 
baixos também valorizaram expressivamente, mas a taxas menores, indicando que, nesse período, a expansão 
do crédito imobiliário beneficiou mais as famílias mais abastadas, embora as famílias menos abastadas 
tenham se beneficiado de forma mais tímida. Esse padrão de valorização nos quantis foi observado também 
em Chicago-EUA, décadas de 1980 e 1990 (Coulson e McMillen, 2006), Cingapura, 1995-2010 (Deng, 
                                                 
7 A Lei no 10.931/2004 aperfeiçoou o instrumento da alienação fiduciária, instituiu o pagamento do incontroverso (no qual havendo 
questionamento sobre algum item do financiamento na justiça, o mutuário só deixa de efetuar o pagamento da questão que está 
sendo questionada), criou o patrimônio de afetação (cada empreendimento tem um patrimônio próprio independente das operações 
do incorporador-construtor, dando mais segurança aos adquirentes) e, por fim, criou novas formas de captação de recursos como as 
Letras de Crédito Imobiliário (LCI), a Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) e a Cédula de Crédito Bancário (CCB) (Aguiar, 2014).   
8 Em março de 2000, uma resolução do Banco Central, em vigor até o momento, estabeleceu que 65% do saldo das cadernetas de 
poupança deveriam ser direcionados a aplicações imobiliários. Entre julho de 1999 e março de 2000, essa porcentagem era de 60%. 
Entre 1993 e julho de 1999, 70% (Aguiar, 2014).  
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McMillen e Sing, 2012) e nas cidades espanholas de Madrid e Barcelona, entre 2004 e 2009 (Nicodemo e 
Ray, 2012).  
 O ano de 2009 marcou uma transição nos efeitos quantílicos dos índices de preços. A crise mundial 
afetou o crescimento da economia (-0,33% de variação do PIB real); em contraste, a renda nominal das 
famílias de Belo Horizonte continuou crescendo (7,87%) acima da inflação (4,31%); e o crescimento do 
crédito imobiliário foi expressivo (45,71%). A diferença nas taxas de valorização dos apartamentos do 
segmento mais alto e mais baixo diminuiu, ficando em 6,89 pp. Por fim, o segmento mais alto do mercado de 
apartamentos deixou de exibir a maior taxa de valorização, algo que não ocorria desde 2003, valorizando 
28,80% abaixo das taxas do Q75% (30,35%) e do segmento mediano (29,40%). 
 A menor valorização no segmento mais alto (Q90%) pode ser consequência da grande valorização 
nos anos anteriores, que acabou por tornar o patamar de preços nesse segmento muito alto e inacessível para 
a maior parte das famílias. Desse modo, as famílias mais abastadas passaram a buscar imóveis mais baratos, 
valorizando os imóveis do Q75% e Q50%. Já a valorização mais intensa dos apartamentos dos segmentos 
mais baixos (Q10% e Q15%) parece indicar que houve aumento da participação de famílias de rendimentos 
mais baixos no mercado de transações imobiliárias, em decorrência do aumento da participação no crédito 
imobiliário dos bancos públicos e do início das políticas econômicas anticíclicas do Governo Federal de 
combate aos efeitos da crise mundial. 
 No período 2010-2012, ocorreu uma inversão do padrão do efeito quantílico do período 2005-2008, 
com a valorização imobiliária, sendo maior para os quantis mais baixos e a distância entre a valorização do 
maior e o menor quantil, aumentando a cada ano. O ano de 2010 foi marcado pela recuperação da economia, 
crescimento do PIB real de 7,5% e aumento moderado da renda real das famílias de Belo Horizonte; a renda 
nominal cresceu 9,71%, e a inflação ficou em 5,91%. A taxa de crescimento do crédito imobiliário atingiu 
seu pico (51,39%) e os imóveis do segmento mais baixo valorizaram 32,54%, enquanto os imóveis do 
segmento mais alto valorizaram 23,70%. 
 Em 2011, a valorização imobiliária diminuiu em todos os segmentos do mercado imobiliário, embora 
tenha se mantido intensa. Os segmentos mais baixos, nesse ano, obtiveram taxas de valorizações imobiliárias 
mais altas que os segmentos altos. O crédito imobiliário continuou crescendo significativamente (47,66%), e 
a renda das famílias aumentou 11,67%, acima da inflação, que ficou no teto da meta, 6,5%. Os imóveis do 
segmento mais baixo (Q10%) valorizaram em 29,92%, enquanto no segmento mais alto a valorização foi de 
20,72%. O ano de 2012, o último da série, foi marcado pela continuidade da tendência de diminuição do 
ritmo de valorização imobiliária. A economia cresceu pouco (1,3%), porém houve crescimento real da renda 
da  RMBH (13,81% de crescimento nominal contra uma inflação de 5,84%). A taxa de juros Selic atingiu o 
patamar mais baixo do período (8,49% em termos nominais). O crescimento do crédito imobiliário (39,07%), 
embora expressivo, foi menor do que o dos três anos anteriores. Nesse contexto, os imóveis do segmento 
mais baixo valorizaram 25,29% e os imóveis do segmento mais alto obtiveram valorização de 13,06%. 
 O período 2010-2012 foi marcado pela intensificação (2010 e 2011) e posterior diminuição (2012) do 
ritmo da valorização imobiliária e pelo fato de os imóveis dos segmentos mais baixos valorizarem as taxas 
maiores do que os imóveis dos segmentos mais altos. Esse efeito quantílico pode refletir duas tendências do 
mercado imobiliário. Primeiramente, pode-se ter continuado o fenômeno iniciado em 2009, no qual a 
dinâmica da valorização imobiliária acabou por tornar o preço dos imóveis dos segmentos mais altos (Q75% 
e Q90%) bastante elevado e, consequentemente, esses imóveis tornaram-se pouco acessíveis, mesmo para 
famílias de padrão de rendimento alto. Além disso, no bojo das políticas anticíclicas do Governo Federal, 
lançadas em 2009, estavam duas políticas que afetaram diretamente o mercado imobiliário: i) o Programa 
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), cujo objetivo principal era a construção e o financiamento de moradias 
para famílias de baixa renda (até R$ 4.600,00); ii) a expansão do crédito imobiliário dos bancos públicos, 
cuja participação no mercado de financiamento imobiliário passou a ser predominante, em contraste com o 
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período anterior (2005-2008), no qual a maior participação no financiamento imobiliário era dos bancos 
privados9 (Araújo, 2012).  
 Cabe notar que alguns mercados que passaram por períodos de grande crescimento do crédito e 
imobiliário e, consequentemente, por um boom do preço dos imóveis, também exibiram esse comportamento 
de valorização nos quantis, com os imóveis dos segmentos mais baixos valorizando mais intensivamente. São 
exemplos desse comportamento: o padrão da valorização imobiliária em Cook-County (Chicago e seus 
subúrbios Norte e Sul), nos EUA, entre 2000 e 2007 (McMillen, 2014), em Paris-França, entre 2000 e 2006 
(Barthélémy, Rosiers e Baroni, 2013), e as cidades espanholas de Zaragoza, Sevilha, Málaga e Bilbao, entre 
2004 e 2009 (Nicodemo e Ray, 2012).  

 
Conclusão 

 
 Este trabalho teve como objetivo estimar índice de preços para apartamentos em Belo Horizonte, 
entre 1995 e 2012, para diversos segmentos do mercado imobiliário. Para isso, utilizou-se a metodologia de 
preços hedônicos para estimar índices de preços, a partir das técnicas de regressão quantílica. A regressão 
quantílica é a ferramenta econométrica mais adequada para construir índice de preços para mercados 
segmentados, como é o imobiliário. Dentre os métodos hedônicos existentes para mensurar índice de preços 
optou-se pela estimação de dados em painel com uma dummy para períodos de tempo. A estimação foi feita 
seguindo o método adjacent-period-time-dummy, no qual se estima uma regressão para cada par de anos. 
Esse método foi escolhido por gerar resultados mais intuitivos que o método da imputação hedônica, no qual 
o índice é obtido a partir de um conjunto de regressões cross-section. 
 Os resultados apontam que no período 1995-2004, marcado tanto pela falta de um marco institucional 
para o financiamento imobiliário quanto por um ambiente macroeconômico incerto, a valorização dos 
imóveis foi modesta em todos os segmentos, em muitos anos abaixo da inflação. Contribuíram para esse 
cenário o alto patamar das taxas de juros e os ganhos de renda modestos dos trabalhadores. Os picos de 
valorização, em geral, se deram em períodos de incerteza – como na maxidesvalorização do Real em 1999 e 
durante a campanha presidencial de 2002 – e se concentraram nos imóveis dos segmentos mais baixos, pelos 
valores desses imóveis serem mais acessíveis à aquisição sem financiamento.  
 Entre 2005 e 2012, a valorização imobiliária passa a ser intensa, acima da inflação em todos os 
segmentos. Um novo marco institucional para o financiamento imobiliário, em discussão desde 1995, passou 
entrou em vigor em 2004. Como consequência, as operações de crédito imobiliário passaram a crescer 
rapidamente. Entre 2004-2008, o ambiente macroeconômico ficou mais estável, marcado pelo crescimento 
do PIB, da renda das famílias e pela queda nas taxas de desemprego e da taxa básica de juros da economia. 
Nesse período, os imóveis dos quantis superiores obtiveram maior valorização vis-à-vis aos imóveis dos 
segmentos mais baixos. O fácil acesso ao crédito imobiliário e os aumentos de renda permitiram que as 
famílias de rendimento mais alto pudessem adquirir imóveis de padrões mais altos, levando a grande 
valorização dos segmentos superiores. As famílias de menores rendimentos também usufruíram do aumento 
da renda e acesso a crédito, mas, nesse momento, de forma mais tímida.  
 Em 2009, a economia brasileira sofreu os efeitos da crise financeira mundial iniciada em 2008. O 
Governo Federal brasileiro respondeu à crise com um pacote de medidas econômicas anticíclicas. No bojo 
desse pacote estavam duas políticas que afetavam o mercado imobiliário: um programa para aquisição 
subsidiada de imóveis para população de baixa renda (Programa Minha Casa, Minha Vida) e o aumento na 

                                                 
9 É preciso levar em conta que o financiamento imobiliário é um tipo de crédito direcionado no qual o governo determina a 
remuneração da oferta do crédito (remuneração da caderneta de poupança) e estipula o percentual dos depósitos em poupança que 
devem ser alocado para o financiamento imobiliário (65%, atualmente) e, ainda, 80% do valor alocado para o financiamento 
imobiliário deve seguir as regras do Sistema Financeiro da Habitação (com limite na taxa de juros e no valor do bem a ser 
financiado). Ou seja, mesmo quando os bancos privados têm maior participação na oferta de crédito imobiliário, a influência da 
política habitacional do governo é determinante para o funcionamento desse mercado (Mendonça, 2013). 
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oferta de crédito dos bancos públicos (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil). O resultado foi uma 
inversão no padrão de valorização dos imóveis nos segmentos. Os segmentos mais baixos passaram a 
valorizar a taxas maiores que os segmentos mais altos. Porém, mesmo com uma valorização mais baixa os 
imóveis dos segmentos mais altos continuaram a se valorizar a taxas significativamente mais altas que a 
inflação verificada. 
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