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Resumo

O uso do valor unitário como variável dependente nos modelos de regressão,

comporta-se como transformação da variável dependente e gera, ao determinar o valor

total um polinômio incompleto do segundo grau,  função não-linear, onde os parâmetros

da função linear, previamente definida, não mais satisfazem o requisito do método de

mínimos quadrados.

Além do mais o polinômio não apresenta o coeficiente linear “a”, impondo à condição

de que o modelo inferido passe pelo vértice do eixo cartesiano.

Logo, a busca do valor total a partir  do uso do valor unitário impõe duas condições:

uma, a de buscar valores ajustados para os coeficientes que satisfaçam a condição de

mínimos quadrados e a outra a de atribuir  o parâmetro linear ao modelo a fim de melhorar

o coeficiente de determinação R2  e criando assim, novas variáveis independentes, que

em muitas vezes, maculam o comportamento real do mercado imobiliário.
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I - Introdução

Expressar o comportamento do mercado imobiliário é a meta dos avaliadores. É

através de conhecimentos técnico científicos que somos capazes de expressar e quantificar

aspectos objetivos e subjetivos do valor. Entretanto, na prática usual entre os avaliadores

a preocupação é a busca pelo valor unitário. Por quê? Se o adquirido é o valor total?

Talvez devido ao pensamento equivocado de que se envolvidas grandezas menores se

minimize o erro.

Hoje, já é sabido que este procedimento fere o critério de mínimos quadrados,

pressuposto básico da inferência estatística; porém, seu uso ainda é dominante, mesmo

sabendo-se  que o perquirido é o valor total.

II – Transformação de Variáveis

Promover transformações nas variáveis consideradas no modelo de regressão

adotado, atingindo tanto as variáveis independentes como as dependentes, com o

propósito de, através desta mudança de escalas, obter comportamento mais linear para

os dados da amostra e, assim, melhorar a representatividade e o poder estimador da

equação de regressão, medido pelo crescimento do coeficiente de determinação R2,

constitui  prática generalizada entre os avaliadores

Trabalho recentemente divulgado  de autoria da mesma autora, em co-autoria

com o Prof. Manoel Luiz Leão (Ref.1) aponta soluções para os  procedimentos estatísticos

de avaliação, quando transformada a variável dependente.

Apesar de apresentar colocações importantes, relativas à função não-linear para

a determinação do valor real da avaliação, naquele texto,  as colocações foram

apresentadas a partir de exemplo trabalhado com o Valor Unitário.
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Posteriormente, o referido texto situa a avaliação pelo valor unitário como um

exemplo específico de transformação de variáveis, ora enfocada em seu  relacionamento

com situações específicas do mercado imobiliário.

III – Exemplo Prático

Área Valor Vunitáiro
488,98 240000,00 490,82
169,29 85000,00 502,10

1848,00 680000,00 367,97
726,00 130000,00 179,06

1000,00 240000,00 240,00
299,20 95000,00 317,51
275,88 90000,00 326,23
297,00 60000,00 202,02

2170,00 950000,00 437,79
700,00 350000,00 500,00
351,50 90000,00 256,05
422,40 58000,00 137,31
750,00 300000,00 400,00
420,00 150000,00 357,14
339,90 150000,00 441,31
638,00 290000,00 454,55
192,00 192000,00 1000,00
165,00 140000,00 848,48

Partindo-se do exemplo referente à pesquisa de terrenos realizada em determinado
bairro de Porto Alegre, constituída de 18 elementos localizados em um único bairro,
obtiveram-se os dados abaixo:

Inferindo-se uma regressão linear simples entre o valor dos imóveis e a variável

independente área, expressa por X1,  obteve-se:

Vt = -6553,0507 + 391,7085 (X1)           R
2 = 0,8840
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Apesar da determinação de R2 = 0,8840 e  correlação de r = 0,94, entendeu-se

prudente testar outras variáveis mercadológicas, visto que a pesquisa, apesar de estar

centrada em um único bairro, estampa imóveis com atratividades distintas, segundo o

conhecimento apriorístico do avaliador.

Elegeu-se então o índice de aproveitamento  e a influência comercial, quantificada

em três categorias, baixa, média e alta, para distinguir e particularizar os elementos da

amostra.

A inclusão destas variáveis permitiu inferir:

Vt = -353786,34 + 360,3540 (X1) + 96091,18 (X2) + 139305,271 ( X3)

com

R2 = 0,9518,

Onde:

X1 = área

X2 = influência comercial

X3 = índice de aproveitamento.

O modelo utilizado acima, para a respectiva avaliação, apresenta a seguinte

dispersão do valor do imóvel em relação à área:



A SUPREMACIA DO USO DO VALOR TOTAL,
FRENTE AO MERCADO IMOBILIÁRIO

Autora: Isabela Beck da Silva Giannakos

Empresa: BSG Engenharia de Avaliações Ltda.
(51) 3337.92.88 – 3337.89.77
www.bsg.com.br – bsgisa@terra.com.br

III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

6



A SUPREMACIA DO USO DO VALOR TOTAL,
FRENTE AO MERCADO IMOBILIÁRIO

Autora: Isabela Beck da Silva Giannakos

Empresa: BSG Engenharia de Avaliações Ltda.
(51) 3337.92.88 – 3337.89.77
www.bsg.com.br – bsgisa@terra.com.br

III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

7

Este último refere-se ao modelo inferido da regressão linear simples.

Na busca de entender o comportamento do valor unitário, inferiu-se o modelo

linear para o valor unitário em função das mesmas variáveis independentes e  conformação

que definiram o valor total no modelo anterior, resultando:

Vu = -257,817 – 0,1661 (X1) + 318,87 (X2) + 201,8378 (X3)

R2 = 0,4810

Na busca de melhoria do coeficiente de determinação a partir da opção, na variável

dependente, pelo valor unitário, não se encontrou modelo que suplantasse a determinação

do valor modelo inferido a partir do valor total.

Logo, mantido o modelo linear, determinou-se o valor total pela seguinte expressão:
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Vu = a + b1X1 + b2X2 + b3X3

Vt = Vu * X1

Vt = aX1 + b1X1
2 + b2X1*X2 + b3X1*X3

Substituindo-se os coeficientes têm-se:

Vt =  (-257,817 – 0,1661 (X1) + 318,87 (X2) + 201,8378 (X3)) * X1

Vt = (-257,817*(X1)– 0,1661 (X12) + 318,87 (X1*X2) + 201,8378 (X1*X3)

Calculado o coeficiente de determinação do valor total tem-se o valor do “pseudo

R2”  = 0,9338, este  modelo, todavia, não satisfaz as condição de mínimos quadrados. As

derivadas parciais dos coeficientes não são zeradas, conforme já concluído no trabalho

Transformação de Variáveis – Regressão não Linear, de autoria também dos Autores

acima referidos.

Neste caso, a avaliação final se faz por um polinômio incompleto do segundo

grau; incompleto porque  lhe falta o parâmetro linear, já  que o parâmetro linear e os

angulares da regressão linear anterior passam a ser os coeficientes das variáveis X1, X1
2,

X1*X2 e X1*X3.
  Esta acolhida dos parâmetros não é precedida de qualquer verificação

sobre se a nova equação satisfaz os requisitos da condição de mínimos quadrados. Esta

é, no entanto, apenas a primeira crítica ao modelo; a segunda diz respeito à ausência do

parâmetro linear. Com efeito, ainda que a, b1, b2 e b3 assegurassem a condição de mínimos

quadrados na equação, restaria, ainda, perguntar: por que  impor que  a otimização se

proceda sobre uma equação forçada a passar pela origem dos eixos coordenados, sem

a liberdade de procurar a solução ótima, deslocando-se, paralelamente, para interceptar

o eixo das ordenadas, acima ou abaixo da origem, em busca de um mínimo absoluto na

soma dos quadrados dos resíduos?
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A outra seria a pergunta: por quê, neste momento, criam-se novas combinações

de variáveis, a fim de expressar a formação do valor total?

Veja-se que elevar a variável área ao quadrado, multiplicá-la  pelo fator de

comercialização e pelo índice de aproveitamento, constitui em procedimento que afasta

as variáveis colhidas no mercado, formando novas combinações entre elas.

Poder-se-ia dizer: “A imposição é procedente, pois, se a área do objeto é nula,

nulo também há de ser seu valor”. Ocorre que o propósito da regressão por mínimos

quadrados é o de determinar a equação que percorre o espaço ocupado pelos valores da

amostra, de modo a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, dentro deste

intervalo, isto é, para todos os valores de X compreendidos entre  os limites da amostra,

não se cogitando de extrapolações, como seria a avaliação da área nula, não contemplada

na amostra.

Otimizando o valor através do comando iterativo “SOLVER” da planilha Excel,

obteve-se  sensível melhora no coeficiente de determinação (Pseudo R2), para 0,9553; o

modelo estampou os seguintes coeficientes:

Vt = -132,837 X1– 0,031 X1
2 + 110,44 (X1*X2) + 216,5031 (X1*X3)

Com Pseudo R2 = 0,9553

Isto, ainda com o coeficiente linear a=0, ou seja impondo o modelo que passe pela

origem dos eixos caratesianos.

Agora, procurando o coeficiente linear da equação, infere-se novo modelo de

regressão, admitindo a busca do coeficiente linear ao longo do eixo Y do valor total.

Esta decisão oferece um novo modelo de regressão, onde Y, valor total e variável

dependente, é função das variáveis X1, X1
2, X1*X2 e X1*X3.
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Efetuada a busca do coeficiente linear, o modelo passa a ser:

Vt = 36331,71 – 214,311X1 – 0,0057X1
2 + 120,5526 (X1*X2) + 212,1887 (X3*X1)

com R2 = 0,9593.

Trata-se  aqui, de um modelo com alto coeficiente de  determinação, porém inferido

com novas variáveis independentes e não mais aquelas que inicialmente apontavam

para o comportamento do mercado imobiliário. Em outras palavras, um modelo estatístico

de satisfatória determinação, porém dissociado dos aspectos apriorísticos do mercado

imobiliário, que os avaliadores tanto valorizam.

O modelo com mais de uma variável independente, além da área, “melhora”, com

o valor unitário,  quando comparado com o total, simplesmente porque, na avaliação do

valor total, a partir do unitário, as demais variáveis ficam multiplicadas pela área,  que é,

em geral, a da maior influência. Com isto, o coeficiente de determinação passa a arrastar

as demais.  O uso do valor unitário, por esta razão, devesse ser recomendado como

aplicável aos modelos em que a única variável independente seja a própria área.

Resultaria, então, em lugar de uma função linear, um polinômio de grau 2, mas sempre

dependendo apenas da área, sem a “contaminação” de outras variáveis, supostamente

independentes da área. De qualquer forma, porém, persiste, como indispensável, a

posterior otimização, quando estimado o valor total.
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IV – Conclusão e Recomendações

Logo, conclui-se que a avaliação pelo valor unitário macula o real comportamento
do mercado imobiliário, impondo à criação de modelos estatísticos de elevada
complexidade e dissociados, talvez, da realidade.

Tomando-se por referência os artigos do texto da NBR-14653 B- Parte 2 – Imóveis

urbanos, tem-se:

“Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma

investigação no mercado em relação a sua conduta e às formas de expressão dos preços

(por exemplo, preço total ou unitário, moeda de referência, formas de pagamento), bem

como observar a homogeneidade nas unidades de medida. “

“As transformações utilizadas para linearizar o modelo devem, tanto quanto possível,

refletir o comportamento do mercado, com preferência pelas transformações mais simples

de variáveis que resultem em modelo satisfatório.”

Assim diante do aqui exposto, sugere-se à normativa o procedimento de priorizar

o uso do valor total, sendo que a faculdade do uso do valor unitário deva  ser utilizada

mediante fundamentação própria.   Também a normativa não deve referir-se à matéria

como situações equivalentes de utilização de uma ou outra variável, face à existência de

tão importantes considerações.

Ao utilizar o valor unitário devem ser feitas correções pertinentes na modelagem e

na sua  adequação ao critério de mínimos quadrados.
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A outra questão refere-se ao item “Níveis de Precisão” mais precisamente ao

parágrafo:

“As transformações utilizadas para linearizar o modelo devem, tanto quanto possível,

refletir o comportamento do mercado, com preferência pelas transformações mais simples

de variáveis que resultem em modelo satisfatório.”

As transformações utilizadas para linearizar o modelo, devem manter as premissa

básica do método de mínimos quadrados e para isso, quando transformada a variável

dependente Y, os coeficientes da equação linear devem ser corrigidos para o modelo não

linear, a fim de obedecer ao pressuposto da regressão. Caso as transformações ocorram

somente nas variáveis independentes, o pressuposto de mínimos quadrados está

preservado.

Logo a normativa não pode ser omissa quanto a aspectos utilizados

indiscriminadamente entre os avaliadores, já conhecendo os percalços daí decorrentes,

somente com a afirmação “com preferência pelas transformações mais simples de variáveis

que resultem em modelo satisfatório.”
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