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Resumo: A análise do mercado imobiliário tem sido alvo de muitas pesquisas ao longo dos 

anos, tanto no Brasil como no mundo. A diversificação nas formas de investimento e a 

possibilidade de ganhos expressivos no mercado imobiliário têm promovido o avanço de 

muitos estudos conduzidos para a análise da previsibilidade de demanda em função dos 

atributos de um imóvel, seja para compra ou locação do mesmo. Uma das possibilidades de 

análise deste contexto decisório se faz pelo uso de modelos hedônicos, sendo estes o retrato 

da composição de uma variável tendo por base a agregação aditiva ponderada dos diversos 

atributos considerados no estudo e obtidos por intermédio da técnica estatística da regressão 

múltipla. Esta pesquisa tratou de avaliar os apartamentos residenciais disponibilizados pela 

locação em Joinville no período de janeiro a julho de 2006. Foram pesquisados 126 imóveis, 

dos quais 70 foram considerados adequados para a análise estatística. Os dados obtidos 

permitiram a definição de um modelo de formação de preço para locação de imóveis, que 

mostrou associação direta com o valor da taxa condominial, a área do imóvel, o número de 

banheiros, o número de quartos, o padrão construtivo e a distância ao centro de atração da 

região de edificação. 
Palavras-chave: Modelos hedônicos; Locação; Regressão múltipla. 

1. Introdução 

Na análise do processo de compra de um produto, veículo, residência ou local de 
estabelecimento a ser implantado um comércio ou escritório, inúmeras variáveis passam a 
integrar as possibilidades de tomada de decisão. Preferências pessoais, julgamentos de valor, 
necessidades conjuntas, análise da implicação de variáveis de mercado as características de 
oscilação do mercado, passam a atuar como componentes no momento da escolha.  

O investimento de recursos no mercado imobiliário, como opção de alocação de 
recursos excedentes, prevê a sustentabilidade econômica de tal decisão. A construção de 
condomínios residenciais, industriais ou de ambientes comerciais para locação exige do 
investidor um aporte visionário na decisão quanto a forma, intensidade e momento de 
aplicação destes recursos. 

A exemplo, considere um escritório, mercadoria heterogênea, que apresenta seu valor 
associado ao tamanho, localização, qualidade e a quantidade dos atributos que possui, além 
das taxas de condomínio e a forma de apresentação do contrato de aluguel. Para a análise das 
preferências a serem adotadas na construção deste escritório, vislumbrando a atratividade da 
locação, a hierarquização de cada um destes atributos facilitaria o processo de definição e 
localização do imóvel. Considerar apenas variáveis contidas no bem e não do ambiente de 
utilização, limitam a identificação dos reais impactos de cada atributo sobre a atratividade do 
bem.  
 Este trabalho tem por objetivo contribuir para o conhecimento do mercado imobiliário 
voltado para a locação de apartamentos residenciais em Joinville, e sobre estes processos 
técnicos de análise, avaliar das variáveis que caracterizam os imóveis, identificando o nível de 
influência das mesmas sobre os valores praticados nas locações anunciadas na cidade.  Para 
hipótese a ser verificada, tem-se a comprovação da existência de um modelo que explique a 
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formação dos preços dos alugueis em Joinville, tendo por base os característicos construtivos 
e de localização. 
 
1.1 Teoria do Consumidor e análise dos atributos 

Na observação da teoria clássica sobre as características de consumo, tem-se explícita 
a deficiência da relação de preferência entre bens, tendo em vista o aspecto da possibilidade 
ou não, da substituição ou complementaridade dos mesmos em relação a outros. Esta 
abordagem foi revista por Lancaster(1966) que considerou que o consumidor obtém o 
conceito de utilidade gerado pela análise das propriedades e características dos bens que 
visualiza em adquirir, onde se transfere o processo de escolha do bem para seus atributos. 

Para Lancaster (1966) apud Ângelo et al (2003), o consumo passa  a ser considerado 
uma atividade na qual os bens são “entradas”, singularmente ou em combinação, e partir dos 
quais as “saídas” compreendem um “pacote” de características. Assim, o que propicia 
utilidade ao consumidor não é o próprio bem, mas as características que possuem. Ao se 
referir a pacotes,  compreende-se que os atributos se consolidam em conjunto,  podendo estar 
presentes também em outros bens substitutos ao inicialmente abordado.  

Ao se retratar a análise do mercado imobiliário, observa-se que decisões precipitadas 
são adotadas quando da avaliação parcial do bem a adquirir ou locar, pela dificuldade 
existente na diferenciação das alternativas potenciais com base nos atributos que possuem. 

A escolha da análise de locações para apartamentos residenciais,  se fez pela grande 
diferenciação observada quanto à quantidade de fatores que caracterizam as inúmeras 
possibilidades de imóveis, disponíveis em Joinville. Além da variedade dos critérios, vale 
salientar que tal decisão,  converge para a agregação de investimentos adicionais gerados pela 
má escolha, ou ainda, pela substituição em curto espaço de tempo, por outro imóvel com 
atributos mais favoráveis que o primeiro. A análise da atratividade e da relação custo-
benefício são imprescindíveis, ficando no entanto, limitadas as restrições orçamentárias dos 
consumidores. 

A relevância do uso de modelos de preços hedônicos se faz pela compreensão da 
teoria do bem-estar, de forma que os participantes do mercado acabam por revelar o valor 
marginal das características específicas dos bens, não concedidos e expostos separadamente 
para aquisição no mercado. O projeto contribui para a maximização da utilidade da escolha, 
pelo fato de apresentar os valores marginais de cada atributo perante a composição final do 
preço do aluguel. 

 
1.2 Modelos hedônicos e ponderação de variáveis 

Os modelos hedônicos se constituem em técnica estatística de análise da regressão 
múltipla, que objetiva identificar e quantificar os atributos relevantes (variáveis 
independentes) na composição da variável objetivo, em ambientes onde se comparam 
produtos com diferentes atributos (heterogêneos). 

Empregado inicialmente na indústria automobilística por Court (1939), esta técnica foi 
largamente difundida por Griliches (1961), sendo utilizado na análise nas equações de oferta e 
demanda por Rosen (1974), conforme citações referenciadas por Sartoris (1996).  

No caso da aplicabilidade no setor imobiliário, a análise da regressão hedônica pode 
associar o valor dos aluguéis as características associadas ao imóvel, mostrando os atributos 
relevantes para a composição dos preços dos aluguéis. Desta maneira como resposta do 
método, almeja-se a significação de que quanto mais eficiente for o atributo maior será o 
preço a ele oferecido. 

Muitos artigos tem utilizado a análise hedônica para explicar os aluguéis em edifícios 
comerciais, tais como Glascock, Jahanian e Sirmans (1990),  Mills (1992), Webb e Fisher 
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(1996),  e o elaborado por Clapp (1980) o qual verifica a influência da localização dos 
escritórios comerciais em toda a região metropolitana de Los Angeles, por intermédio da 
análise de do valor médio dos aluguéis e sua relação com a dimensão, a quantidade de 
pavimentos do edifício, a localização, a existência ou não de estacionamento interno, a 
qualidade do ar, as taxas anuais de manutenção e a distância do local até a junção com a auto-
estrada.  

Em uma análise estatística as características (ou atributos) de uma população são 
estudadas a partir da observação do que se passa com alguns (amostragem) ou com todos 
(censo) os seus elementos, sendo atribuídas a cada uma das características uma variável. 

O plano de amostragem dos diversos estudos, se compõem pelas informações 
coletadas nos valores dos aluguéis ofertados pelas imobiliárias, construtoras e incorporadoras, 
presentes em meios de comunicação de circulação regional.  

Na análise hedônica são estimados coeficientes a cada atributo, a partir da regressão 
múltipla, correspondendo cada coeficiente a seu impacto sobre a variável dependente.  

 
1.3 Caracterização do mercado imobiliário e suas formas de avaliação 

Ao se avaliar o cenário da economia nacional, observa-se a importância do mercado 
imobiliário tanto pelo volume de recursos envolvidos nas transações quanto pelo seu 
significado social. Notam-se neste mercado, diferentemente de outros, singularidades dos 
bens que conduzem o processo de determinação de valor a um nível elevado de 
complexidade. Atrelada a isto, encontra-se a ausência de informações dos agentes promotores 
do mercado e a deficiência dos mecanismos de funcionamento. 

As características especificas deste bem ocorrem por se tratar de uma necessidade  
primária do ser humano, tornando-o alvo de demanda potencial, sendo no entanto, 
subdividido em camadas de aceitação e níveis de atratividade em função dos atributos que 
possui. 

O custo elevado, a heterogeneidade, a imobilidade e a durabilidade dos imóveis, além 
da participação de muitos agentes não coordenados na comercialização, explica a grande 
variabilidade nos preços. Conforme Balchin e Kieve (1986) e Robinson (1979) são chamados 
de bens compostos e a noção de valor se dá pela avaliação relativa, em função das prioridades 
e interesses do consumidor. 

Dentre os diversos atributos presentes no bem, o mais importante, segundo as diversas 
abordagens já referenciadas é a localização que se encontra relacionada com a fixação 
espacial do produto, ou seja, sua imobilidade. O valor de localização está relacionado com a 
acessibilidade (oferta e qualidade de vias e meios de transporte) e com as características da 
vizinhança, ou seja, do uso do solo no entorno próximo do imóvel. O ponto referencial para a 
definição da distância, deve considerar que raramente as cidades apresentam uma estrutura 
monocêntrica simples, apresentando centros de atração do consumidor, sendo na maioria das 
vezes distantes do pólo de atração (centro comercial-histórico da cidade). Muitos estudos 
empíricos, como os realizados por Dubin e Sung (1987) e Smith et al.(1988)  identificam 
pouca significância estatística desta medida de acessibilidade (distância do imóvel ao pólo de 
atração) com o valor do imóvel. 

Estudos realizados por Franchi (1991) por intermédio de modelos de regressão, para 
análise das variáveis envolvidas na formação do valor dos imóveis residenciais, identificaram 
significantes o tempo de permanência do imóvel em oferta no mercado, as condições do 
imóvel, tempo de construção e área que possuía. 

Já para González (1997) no estudo do processo de formação do valor dos aluguéis de 
apartamentos residenciais em Porto Alegre, a distância a shopping-center e as condições de 
entorno do imóvel no que se refere a presença de favelas, apresentaram-se como as variáveis 
mais importantes. 
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A partir destas informações coube então realizar um plano de amostragem 
relacionando os atributos dos imóveis e respectivos valores praticados na locação, para 
validação do modelo hedônico aplicado ao mercado de apartamentos residenciais em 
Joinville. 

 
2. MÉTODO  E BASE DE DADOS 

 
Define-se a regressão como sendo o estabelecimento de uma relação funcional, entre 

duas ou mais variáveis envolvidas para a descrição de um fenômeno. A variável Y é aleatória 
e pode ser descrita matematicamente pela Equação 1 (Marques, 2000): 

                                                 Y = f(X) + ε                                                 (Equação 1) 
onde: 
 f  : função de regressão; 
X  : variável independente ou variável de entrada; 
Y  : variável dependente ou variável de saída; 
ε   : componente aleatória da variação de Y. 
 
Nas análises, a variável X apresenta possibilidade de controle, enquanto Y é 

conseqüência direta desta variável, não apresentando-se sob controle do pesquisador. A 
validação da relação entre as variáveis pode ser realizada pela análise do gráfico de dispersão, 
quando estiverem envolvidas apenas duas variáveis, retratando-se ai uma regressão simples. A 
inserção de variáveis independentes na análise,  define então um modelo de regressão 
múltipla, apresentado conforme a Equação 2. 

 
                             Yi = b0 + b1 x1 + b2 x2 +... + bu xu + ε i                             (Equação 2) 
 
onde: 
          bi, i=0,1,...,u : parâmetros da regressão múltipla, 
          εi   : resíduo da regressão. 
  
Nesta abordagem, pressupõe-se conforme NADAL et al, (2003) que  εi é aleatória 

gerada pela variação de Y, com esperança matemática nula e variância de εi  constante e igual 
a σ2, preservando a condição de homocedasticidade dos resíduos e que os erros apresentam 
distribuição normal e são independentes entre si. 

No estudo aqui abordado, Yi , representa as medidas dos valores dos aluguéis dos i-
ésimos imóveis pesquisados, expressos em moeda corrente. Os atributos descritivos dos 
imóveis, acrescidos das distâncias ao pólo de atração, centro de atração, escolas, padarias e 
supermercados são identificados por xi.  Os coeficientes de bi  foram estimados pelo Método 
dos Mínimos Quadrados, que buscam um conjunto de coeficientes que minimizem o 
quadrado dos erros do modelo.  

O processo de análise de regressão considerou a satisfação dos pressupostos essenciais 
para a validação do modelo, sendo estes assim caracterizados:  

i) existência de relação linear entre a variável dependente e as independentes; 
ii)as variáveis independentes são fixas, para garantia  da estabilidade dos coeficientes 

na repetição de amostras da mesma população; 
iii) ausência de colinearidade entre quaisquer variáveis independentes; 
iv) inexistência de observações espúrias (outliers); 
v) as variáveis importantes foram incluídas; 
vi) o número de observações é maior que o número de parâmetros estimados.  
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O uso da análise de regressão múltipla na elaboração de modelos de formação de 
preços, tem sido muito difundida também no Brasil, conforme visto nas obras de Dantas 
(1999), Gonzalez (1997), IBAPE (1999) e Zancan (1996).  

O método de amostragem pode ser definido como não probabilístico, uma vez que não 
foram dadas a todos os elementos do universo uma oportunidade (probabilidade) conhecida 
de serem incluídos na amostra (BOYD & WESTFALL, 1987). Adotou-se, dentre as não 
probabilísticas, uma amostragem por conveniência, considerando a heterogeneidade e 
primando pela confiabilidade das informações adotadas no estudo.  

Esta pesquisa limitou-se a análise dos dados coletados no período de janeiro a julho de 
2006, totalizando 126 imóveis, adotando o valor do aluguel como variável dependente.  A 
intenção da pesquisa foi abranger a oferta de apartamentos residenciais na cidade de Joinville 
no período referenciado, tendo por base os anúncios propostos nos meios de circulação local.  

Os imóveis considerados foram localizados, e com base nos dados citados no anúncio, 
foram feitas visitas in loco para caracterização do entorno, com avaliação da pavimentação, 
serviços públicos e a visualização das condições externas do prédio, distância do imóvel até o 
centro da cidade, distância do imóvel até o ponto de atração local além das distâncias até 
farmácia, escola e supermercado. O reconhecimento das informações construtivas foram 
obtidas junto às imobiliárias por meio de visita e contato telefônico. Os imóveis 
disponibilizados no mercado informal foram desconsiderados.  

Foram considerados ainda, os padrões dos imóveis, sendo este definido como a soma 
dos atrativos listados entre playground, piscina, pista para prática de cooper, salão de festa, 
quadra de esporte, sala para ginástica, antena parabólica, área para churrasco.  

A partir da validação das referências obtidas, apenas 70 imóveis apresentaram total 
enquadramento quanto aos atributos propostos no modelo.  

Como o objetivo é avaliar toda a cidade, a amostra contemplou imóveis de todas as 
regiões. Conforme literatura, há consenso sobre a importância da localização para a formação 
do preço dos imóveis. O bairro onde os imóveis se localizam foi escolhido como parâmetro 
para a organização em grupos, adotando para tal situação os limites oficiais fornecidos pela 
legislação municipal. Devido às características de ocupação, alguns bairros foram agrupados a 
outros, pela reduzida quantidade de imóveis disponíveis na pesquisa. As variáveis utilizadas 
na pesquisa estão apresentadas na Tabela 1. 

Depois de concluída a fase de obtenção dos dados, foi realizada uma análise fatorial, 
objetivando reunir variáveis com comportamento semelhante, reduzindo os riscos de 
multicolinearidade e facilitando a caracterização da hipótese de relação entre as variáveis 
independentes e o valor do aluguel praticado. 

Realizadas AS regressões por meio do cruzamento da variável dependente com as 
variáveis independentes pelo método stepwise (Weisberg, 1985), fez-se a seleção das mais 
significativas. Os dados foram tratados com auxilio do software Statistica.  

 
3. RESULTADOS OBTIDOS 

 
Após a realização da análise fatorial, nem todas as variáveis consideradas na Tabela 1,  

apresentaram comportamento associativo significativo com os valores dos alugueis 
praticados. Foram consideradas apenas as variáveis cujos coeficientes de correlação 
apresentam-se nos intervalos [-1;0,50] e [0,50 ;+1]. 
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            TABELA 1. Caracterização das Variáveis adotadas na análise. 

Variável Descrição da variável Tipo de variável Unidade de medida 
ALG Valor do aluguel Contínua Reais 
CON Valor do condomínio Continua Reais 

S Área do imóvel Contínua Metros quadrados 
BH Numero de banheiros Discreta Unidades 
QT Numero de quartos Discreta Unidades 
GR Presença de garagem Dummy 0 = não existe 

1 = existe 
 

NA 
 
Número do andar 

 
Discreta 

1= baixo 
2= intermediário 

3 = alto 
AA Apartamentos por andar Discreta Unidades  
EU Uso do entorno  Continua Percentual  

DPA Dist. ao pólo de atração Contínua Quilômetros 
DCA Dist. ao centro de atração Contínua Quilômetros 
PD Padrão do edifício Discreta Pontos (1-10) 

MOB Presença de mobília Dummy 0 = ausente 
1 = presente 

DPAD Dist. até padaria Contínua Quilômetros 
DESC Dist. até escola Contínua Quilômetros 
DFAR Dist. até farmácia Contínua Quilômetros 
DSUP Dist. até supermercados Contínua Quilômetros 

 
CEF 

 
Condições do edifício 

 
Discreta 

4 =    Excelente 
3 =  Boa 

2 = Satisfatória 
1 =      Péssima  

QAP Qtde de apartamentos no 
condomínio 

Discreta Unidades 

             Fonte: Primária (2006). 
 
Os dados obtidos indicaram a fraca associação entre o valor do aluguel praticado e a 

presença ou ausência de garagens, altura do andar, número do andar, uso do entorno, presença 
ou ausência de mobília, distancia até supermercados e farmácias, além da quantidade de 
apartamentos do condomínio e do estado de conservação.  

O Quadro 1 indica a matriz dos coeficientes de correlação entre os atributos, onde 
foram excluídas as relações de menor significância, não pertencentes aos intervalos citados 
anteriormente. 

Os dados indicam forte correlação entre o valor dos aluguéis e taxas de condomínio, 
área do imóvel, quantidade de banheiros e quartos, além da distância até o centro de atração e 
do padrão do imóvel. Outras relações entre as variáveis podem ser observadas pelo valor dos 
coeficientes obtidos, cabendo, no entanto salientar, que a variável de resposta para esta 
análise, refere-se ao valor dos aluguéis, constituindo aquelas apenas em informações 
adicionais. 

Definidas as variáveis de maior correlação partiu-se para a realização análise de 
regressão múltipla, objetivando a determinação dos coeficientes da Equação 2. Iniciou-se pela 
validação da relação entre as variáveis, onde conforme o Quadro 2, 93,3% das variações 
ocorridas no valor dos aluguéis são explicadas pelas variações ocorridas nos valores adotados 
para os atributos em questão. 
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QUADRO 1. Coeficiente de correlação para atributos do modelo hedônico. 

Atributos CON S BH QT DPA DCA PD DPAD DESC 

S 0,819*          
BH 0,799* 0,799*         
QT 0,797* 0,785* 0,831*        
GR 0,339  0,371  0,410  0,467       
AA (0,169) (0,113) (0,054) (0,042)      
NA 0,140  0,190  0,153  0,188       
EU (0,068) 0,001  0,081  (0,021)      

DPA (0,386) (0,351) (0,306) (0,499)        
DCA (0,555)** (0,468) (0,581)** (0,592) 0,566**      
PD 0,781* 0,761* 0,807* 0,774  (0,380) (0,580)**     

MOB 0,432  0,371  0,428  0,387  (0,276) (0,343) 0,424    
DPAD (0,147) (0,118) (0,089) (0,191) 0,547** 0,341  (0,093)    
DESC (0,330) (0,220) (0,292) (0,369) 0,533** 0,410  (0,228) 0,768*   
DFAR (0,028) (0,101) (0,022) (0,013) 0,252  0,045  (0,053) 0,475  0,330  
DSUP (0,066) (0,032) (0,024) (0,145) 0,417  0,216  (0,015) 0,836* 0,645* 
QAP (0,034) 0,084  0,041  0,085  (0,286) (0,220) 0,167  (0,271) (0,085) 
CEF 0,168  0,207  0,093  0,165  0,042  0,079  0,150  0,139  0,208  
ALG 0,912* 0,867* 0,883* 0,859*  (0,452) (0,640)* 0,861* (0,176) (0,343) 

Fonte: Primária (2006). 
      Nota: Correlações entre variáveis com r < 0,5 não estão apresentadas no 

quadro. 
                “ * “  Indica forte correlação entre os atributos. 
                “ ** ” Indica moderada correlação entre os atributos. 
                Os valores entre parênteses indicam correlações negativas. 
 

QUADRO 2. Análise de regressão entre variáveis significativas e aluguel do imóvel. 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,966 
R-Quadrado 0,933 
R-quadrado ajustado 0,923 
Observações 70 

Fonte: Primária (2006). 
 

Os dados obtidos da análise de regressão estão expressos no Quadro 3, os quais são 
validados quanto  à  qualidade  de seus ajustes ao modelo, pela estatística t, cuja hipótese de 
aceitação do ajuste ao modelo é comprovada pelo valor-P, considerando um nível de 95% de 
confiança para os valores dos atributos. 
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QUADRO 3. Análise da significância dos coeficientes dos atributos relacionados ao valor dos 
aluguéis. 

 Atributos Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 75,36 47,47 1,59 0,118 
CON 1,15 0,23 5,02 0,000* 

S 1,01 0,38 2,67 0,010* 
BH 59,71 21,63 2,76 0,008* 
QT 18,26 18,50 0,99 0,328 

DPA -6,97 8,35 -0,83 0,407 
DCA -68,56 40,41 -1,70 0,095** 
PD 15,26 6,51 2,35 0,022* 

DPAD 0,10 71,43 0,00 0,999 
DESC -10,17 101,28 -0,10 0,920 

Fonte: Primária (2006). 
               “ * “ Valor estatisticamente significativo ao nível de 95% de confiança. 
               “ ** “ Valor estatisticamente significativo ao nível de 90% de confiança. 
 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados  indicaram que a amostra ao qual foi abordada a pesquisa retrata, tal 
qual todas as demais literaturas, um associação direta entre os valores dos aluguéis e a 
localização. Entretanto, devido a estrutura da cidade de Joinville apresentar centros de atração 
localizados na convergência das vias que unem os bairros, como supermercados de maior 
porte, farmácias, escolas e padarias suprindo boa parte das necessidades dos moradores dos 
bairros. Assim esta variável, centro de atração, demonstrou correlação superior ao pólo de 
atração (centro da cidade). Como observado em diversas obras já citadas, a singularidade da 
estrutura monocêntrica, pode também ser comprovada como inexistente em nossa cidade, fato 
este comum para cidades de maior contingente populacional. 

O modelo de formação de preço para o valor dos aluguéis obedece a expressão:  
 
ALG = 75,36 + 1,15*CON + 1,01*S  + 59,7*BH + 18,26*QT - 6,97*DPA –               
                     - 68,56*DCA + 15,26*PD + 0,10*DPAD  - 10,17*DESC + ε i 

 

                                                                    (Equação 3) 
Os dados apresentados evidenciam que a composição do valor do aluguel, a partir dos 

atributos tratados nesta análise, permitirá ao futuro locatário prever o valor para locação, 
mediante apropriação ao imóvel dos característicos no modelo hedônico proposto na Equação 
3.  

O coeficiente obtido para o atributo condomínio, indica que em média, o valor 
disponibilizado pelo futuro inquilino na locação de seu imóvel será de R$ 1,15 por metro 
quadrado. Este coeficiente tem relação direta com o atributo padrão do prédio, sendo as 
78,1% das variações no padrão, explicadas pelas variações ocorridas no valor do condomínio.  

As correlações obtidas entre distância do imóvel até padarias (r = -0,176), escolas (r = 
- 0,343), supermercados  e farmácias indicam que o posicionamento dos imóveis não se 
realizam conforme a disponibilidades destes recursos, mas em conveniência com os aspectos 
de ocupação geográfica do condomínio, de forma que este venha a oferecer um melhor padrão 
a seus moradores, justificando assim um aumento no valor do aluguel. A migração destas 
possibilidades para a proximidade dos condomínios é natural  e segue uma tendência de 
mercado. 
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A análise dos resíduos comprovou a qualidade dos ajustes, conforme mostra o Quadro 
4, cujo valor-P associado a estatística F demonstra a confiabilidade do modelo hedônico ao 
nível de 95% de confiança. 

 
QUADRO 4. Análise de variâncias para os resíduos do modelo hedônico. 

ANOVA      
  gl SQ MQ F Valor-P 

Regressão 9 3572404 396933,8 93,15 7,13E-32*  
Resíduo 60 255679 4261,316   
Total 69 3828083       

Fonte: Primária (2006) 
                          “* “ Estatisticamente significante ao nível de 95%. 
 
Os valores obtidos não retratam a veracidade plena dos valores a serem praticados nas 

locações, sendo por isto, sujeitos a erros da variável aluguel, tendo por base as características 
de oferta e demanda dos bens no mercado assim pelas possibilidades de negociações com 
redução no valor do aluguel. A presença de tal erro, demonstra a necessidade do formato 
econométrico do modelo, que mesmo tratando de muitas variáveis, não é capaz de suprir 
todas as dimensões de análise,  nem de controlar a possíveis variações contidas nas grandezas 
consideradas, surgindo daí o fato de apresentar estas imperfeições em um só coeficiente, 
designado por ε I . 

 
5. CONCLUSÕES 

A proposta de determinação do modelo hedônico foi suprida, comprovando as 
evidências sustentadas sobre o condicionamento do valor dos aluguéis a um conjunto de 
atributos selecionados. 

O estudo realizado poderia apresentar maior sensibilidade as variáveis propostas, caso 
houvesse um processo de avaliação das dependências dos imóveis, retratando seu real estado 
de conservação e peculiaridades de atratividade para o futuro locatário. 

Sugere-se que para próximos estudos adotem-se amostras de maior tamanho, com 
avaliação dos imóveis ao longo de um ano, validando as informações junto a prefeitura dos 
imóveis cujas variáveis não são fornecidas ou conhecidas pelos anunciantes, junto ao cadastro 
imobiliário da cidade. Recomenda-se ainda a  agregação ao modelo do tempo de exposição do 
bem ao processo de locação em função da permanência da condição de oferta ao mercado 
imobiliário. Variáveis com renda familiar, renda média da população vizinha poderiam 
também ser direcionadas ao modelo. Estudos relativos a desvalorização em função de pontos 
de não atratividade, como favelas, casas de show, locais de grande circulação de veículos 
também poderiam ser adicionadas na análise.  

O modelo hedônico gerado nesta pesquisa, se refeito com a inserção dos demais 
atributos já citados, poderá servir de ferramenta complementar na tomada de decisão quando 
da análise do retorno sobre investimentos, para agentes econômicos interessados na aplicação 
de recursos no mercado imobiliário.  

Sendo os subsistemas dos valores dos indivíduos condicionados a variáveis internas e 
externas, geradas a partir de necessidades próprias ou da coletividade que representa, o uso de 
modelos objetiva adotar a característica da previsibilidade na escolha, tornando o processo 
decisório mais eficiente, tendo em vista a grande quantidade de possibilidades de escolha e a 
ausência de um mecanismo de filtro das informações. 

A validade desta pesquisa  se cumpre no ponto em que mostra ao público consumidor, 
a necessidade da consideração de uma quantidade maior de informações do que aquelas tão 
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somente disponibilizadas nos meios de divulgação. Cumpre-se então o papel da pesquisa 
como meio de esclarecimento e de apoio, para a tomada de decisão dos integrantes da 
sociedade.  
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