
Modelagem empírica de rentabilidade no mercado de locação de 

imóveis utilizando modelos hedônicos e de regressão 

Bruno Mariano de Carvalho
1
, Fábio Gerab

2 

Centro universitário da FEI 

brunonafei@gmail.com, prifgerab@fei.edu.br 

Resumo: Neste trabalho estudou-se o mercado de 

apartamentos residenciais, em São Paulo/SP. O foco 

deste trabalho é entender o retorno gerado ao se investir 

no mercado imobiliário visando à locação do imóvel. 

Através de modelos de regressão múltipla, e da razão 

entre os valores preditivos destes modelos foi possível 

determinar um modelo de regressão da rentabilidade e a 

partir deste definir as características imobiliárias que 

geram maior retorno no investimento imobiliário. 

 

1. Introdução 
O mercado imobiliário possui características 

complexas que dificultam sua análise com precisão [1]. 

Devido a grande quantidade de características existentes 

em cada imóvel, é de interesse de investidores saber 

quais delas geram maior rentabilidade para 

investimentos imobiliários. Assim, um modelo capaz de 

predizer e explicar a rentabilidade que gera um 

apartamento destinado à locação foi desenvolvido. 

 

2. Metodologia 
A coleta dos dados foi definida de acordo com o 

perfil socioeconômico das regiões de São Paulo. Para 

isso foram selecionados, baseado nos indicadores 

municipais, bairros de distintos níveis socioeconômicos, 

para constituir a amostra (Moema, Bela Vista e o 

extremo leste de São Paulo). Com os locais para a coleta 

da amostra já definidos, estipulou-se o tamanho da 

amostra como sendo 600 imóveis, divididos entre 

aluguel e venda. O site Zap-Imóveis foi utilizado para a 

coleta dos dados amostrais, utilizando uma amostragem 

pseudoaleatória. Todas as variáveis disponíveis nos 

anúncios deste site foram coletadas. 

  

3. Resultados 
Após tratamento dos dados amostrais utilizando o 

software SPSS, foram obtidos dois modelos de 

regressão linear múltipla, um para aluguel (1) e outro 

para venda (2). Os modelos obtidos seguem abaixo: 

 

Preço=970,902(NºdeDorm.)+35,184(ÁreaÚtil)+538,89

8(NºdeVagas)+180,2396(LAZER)+737,593(SOFISTIC

AÇÃO)+223,496(Fator Socioeconômico)                   (1)                                                

  

Preço=-174842,055(NºdeDorm.)+9637,616(Área 

Útil)+170811,809(NºdeVagas)+60598,731(LAZER)+12

1135,744(Fator Socioeconômico)   (2) 

 

Os modelos foram utilizados para calcular os valores 

preditivos dos imóveis existentes na amostra. A 

rentabilidade mensal, fornecida pela razão entre os 

modelos (1) e (2), é mostrada na Figura 1. 

 
Figura 1 Rentabilidade mensal em ordem crescente. 

 

A equação (3) apresenta o resultado da análise de 

regressão buscando descrever o comportamento da 

rentabilidade. Este modelo explicou 67,9% da 

rentabilidade (figura 2). 

 

Rentab=[387,96-48,30(NºdeDorm.)-5,83(NºdeVagas)-

35,14(FatorSE)-6,69(LAZER)+99,33(SOFISTICA 

ÇÃO)]×10^(-5)     (3) 

 

 
Figura 2. Rentabilidade mensal prevista e ajustada. 

 

4. Conclusões 
       A partir da análise do modelo de regressão para a 

rentabilidade as características que oferecem maior 

rentabilidade no investimento imobiliário visando à 

locação do imóvel foram identificadas. Segundo o 

modelo de regressão, imóveis destinados à locação no 

município de São Paulo, visando rendimento, devem ser 

preferencialmente, e nesta ordem de importância: Bem 

cuidados e equipados; em regiões de perfil 

socioeconômico modesto; com poucos dormitórios; em 

condomínios relativamente simples; e com poucas vagas 

de garagem. A aplicação deste modelo a um novo 

conjunto de 150 apartamentos mostrou que ele pode ser 

aplicado para distintas regiões de São Paulo/SP. 
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