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RESUMO 
 

O conceito de condomínio-clube é bem desenvolvido no mercado imobiliário das 
cidades principais do país. Recentemente, tem sido explorado em empreendimentos em 
algumas cidades menores. Contudo, a oferta deste tipo de empreendimento pode alterar o 
comportamento do mercado imobiliário. O objetivo deste trabalho é examinar as diferenças 
nos preços de empreendimentos construídos com o conceito de condomínio-clube em relação 
aos tradicionais, com estudo na cidade de Novo Hamburgo, RS. A análise utilizou a 
metodologia de preços hedônicos, com modelos desenvolvidos através de dados coletados no 
mercado local. Os resultados permitem concluir que imóveis em empreendimentos com o 
conceito de condomínio-clube apresentam preços superiores (aproximadamente R$ 36mil a 
mais por unidade, em média) em relação aos empreendimentos tradicionais. O trabalho 
apresenta um estudo quantitativo sobre o impacto micro-econômico de empreendimentos do 
tipo condomínio-clube e oferece insumos para compreender o fenômeno e para apoiar a 
decisão sobre a implantação de novos empreendimentos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O mercado da construção civil está continuamente em busca de novos produtos e 
conceitos. Com a finalidade de expandir negócios e ganhar espaço no mercado, as empresas 
buscam diferenciais competitivos. Tendo isto em mente, diversas incorporadoras que atuam 
nas principais cidades do Brasil aplicam há algumas décadas o conceito de condomínio-clube, 
criado nos Estados Unidos. Os primeiros empreendimentos deste tipo foram criados nas 
praias da Califórnia e da Florida. Tendo como principal atrativo as áreas externas de diversão 
e lazer, pode-se compreender os motivos pelos quais os condomínios-clube são originários de 
regiões de clima quente (Yazbek, 2006). 

No Brasil, o conceito de condomínio-clube como um elemento de mercado teve sua 
origem em São Paulo, no início da década de 70. O principal fator que levou à criação do 
primeiro condomínio-clube do Brasil foi a possibilidade de conciliar vários serviços em um só 
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lugar, diminuindo a necessidade do morador se deslocar pela cidade, minimizando o problema 
de transporte e maximizando seu tempo livre (Bogus e Pasternak, 2004). 

A implantação de empreendimentos do tipo condomínio-clube em uma cidade que 
ainda não possui este tipo de empreendimento pode ter como conseqüência um impacto no 
mercado imobiliário, afetando os preços praticados no mesmo segmento, provavelmente com 
o aumento de preços para as unidades situadas nestes condomínios. Assim, é interessante 
analisar o fenômeno, produzindo evidências de seus efeitos. 

O objetivo deste trabalho é verificar se há diferenças nos preços de empreendimentos 
construídos com o conceito de condomínio-clube em relação aos tradicionais, através da 
identificação de modelos econométricos, seguindo a teoria dos preços hedônicos, com estudo 
na cidade de Novo Hamburgo, RS. A análise foi desenvolvida através da coleta de dados do 
mercado local e ajustamento de modelos, seguindo os requisitos estatísticos da NBR 14653 
(ABNT, 2004). Os resultados permitem concluir que o atributo "Condomínio-Clube" é um 
elemento valorizador, gerando uma diferença de cerca de R$ 36,0 mil, em média, em relação 
aos imóveis convencionais. 

 
1.1 O mercado imobiliário 
 

O mercado imobiliário é um segmento da economia urbana, e apresenta uma certa 
complexidade para a análise, em função de sofrer múltiplas influências. Em termos gerais, o 
mercado é uma forma de coordenação da atividade econômica, que busca o equilíbrio através 
de um mecanismo de preços. Como existem distorções que impedem este equilíbrio, 
geralmente existem também alguns mecanismos de planejamento, tais como a regulamentação 
através de legislação, definidos pelas várias esferas de governo (Harvey, 1996; Lange, 1985). 
A expressão "mercado imobiliário" refere-se a um mercado abstrato, que agrega diversos 
segmentos. Podem ser identificadas parcelas que constituem sub-mercados, com 
funcionamento diferenciado em função das localizações, dos tipos de imóveis ou das formas 
usuais de transação. Contudo, os limites de cada segmento não são claros e muitas vezes há 
interpenetração entre estes sub-mercados. De qualquer forma, o mercado imobiliário 
geralmente realiza, ainda que de forma imperfeita, as funções de um mercado, embora 
existam autores que afirmem não existir um único mercado imobiliário, no sentido estrito do 
termo (Balchin et al., 1995; Evans, 1995; Harvey, 1996; Lavender, 1990; Maclennan, 1977; 
Pindyck; Rubinfeld, 2002). 

O mercado imobiliário representa uma parcela importante dos recursos econômicos. 
Habitação e construção residencial são elementos muito importantes na análise do nível de 
bem-estar da sociedade e do nível de atividade econômica agregada. Em geral, a parcela de 
renda dispendida em habitação representa uma expressiva fração da renda familiar (Balarine, 
1996; Sheppard, 1999). 

Existem algumas características importantes nos preços dos imóveis que diferenciam a 
habitação de outros bens. Os imóveis são fixos no espaço geográfico, duráveis, de custo 
elevado e muito heterogêneos. Estas características afetam simultaneamente o funcionamento 
do mercado imobiliário (Robinson, 1979). 

Uma característica-chave é a localização. A imobilidade da habitação provoca uma 
forte dependência dos atributos de vizinhança e acessibilidade nos preços. A maioria dos 
autores da área de economia urbana enfatiza este aspecto (por exemplo, Balchin et al., 1995; 
Dubin, 1992; Lavender, 1990; Robinson, 1979). Para ilustrar, Can (1998) afirma que 
"localização, localização, localização" é a regra dominante no mercado imobiliário. Da 
mesma forma, para Anselin (1998), "a importância dos aspectos espaciais do mercado 
imobiliário é inquestionável". 
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O mercado urbano é espacialmente dependente, no sentido de que a localização é 
muito importante na definição dos preços do solo e das construções. A localização pode ser 
dividida em duas partes, igualmente importantes, com aspectos de vizinhança e de 
acessibilidade. Nestes aspectos estão envolvidos fatores ambientais, tais como ruído, 
poluição, escolaridade, e também acessibilidade aos centros de compras, locais de emprego e 
lazer, por exemplo (Dubin, 1992; Dubin; Sung, 1987; Li; Brown, 1980).  

A união dos efeitos de imobilidade e durabilidade provoca outras diferenças no 
mercado imobiliário. De acordo com Balchin et al. (1995), "o mercado imobiliário é 
dominado pelo estoque existente de construções, que representa uma alta proporção da oferta 
total de habitações". A permanência prolongada no mercado como opção aos imóveis novos 
faz com que o estoque defina o nível de preços. Assim, o construtor precisa verificar a 
viabilidade econômica, ajustando seus custos ao preço de mercado.  

A oferta e a demanda são relativamente fixas no mercado imobiliário, por causa da 
imobilidade e do prazo de maturação das novas construções. Por isto, preço e qualidade não 
se alteram simultaneamente em resposta às mudanças de demanda, e os ajustes de equilíbrio 
ocorrem principalmente no nível geral de preços (Lavender, 1990; Straszheim, 1987). O alto 
custo da habitação é relacionado com a necessidade de crédito para aquisição de imóveis, e 
também há influência da ação governamental, especialmente nas questões macroeconômicas. 
É o bem mais valioso que a maioria das pessoas adquire em sua vida (Sheppard, 1999). 

Existe uma grande variedade de produtos. Por exemplo, os imóveis têm grandes 
diferenças em tamanho, idade e qualidade de construção, as quais são refletidas através de 
variações nos preços de mercado (Lavender, 1990). Os imóveis são "bens compostos", no 
sentido de que diversas características contribuem para a formação dos preços. A variedade de 
bens dificulta a comparação, e os compradores geralmente estão pouco informados sobre as 
condições gerais de oferta. Desta forma, os compradores não conseguem classificar os 
imóveis em graus de utilidade, ou mesmo decidir qual o preço mais adequado para cada 
propriedade. Por estas razões, e porque existe uma deficiência de informação e desigualdade 
dos bens, o mercado imobiliário funciona em um nível de concorrência imperfeita (Evans, 
1995; Robinson, 1979).  

 
1.2 Condomínio-clube 
 

Um dos elementos importantes na diferenciação entre edificações é a oferta de 
serviços internos. No caso, destaca-se o efeito dos chamados "condomínios-clubes". De 
acordo com Bogus e Pasternak (2004) os primeiros condomínios verticais com grande oferta 
de serviços foram implantados na cidade de São Paulo, sendo construídos no final dos anos 
50. Neste período o edifício Bretagne se tornou um marco importante por possuir ampla área 
de lazer, com piscina, playground, salão de jogos, salão de festas, além de bar e outras áreas 
de sociabilidade para os moradores. Em Porto Alegre, o Edifício Jaguaribe, construído em 
1951, previa algumas funções de clube privado (Almeida et al., 2010). 

Conforme Bogus e Pasternak (2004), até meados dos anos 70, as opções de moradia da 
população paulistana eram casas e apartamentos, construídos em lotes urbanos convencionais. 
Sendo os apartamentos sempre construídos em regiões centrais e geralmente destinados à 
classe média, a população de alta renda se abrigava nas residências de alto padrão e as 
famílias de baixa renda habitavam as zonas periféricas. 

Em 1973 surgiu no bairro Altos de Pinheiros o primeiro condomínio com o conceito 
de condomínio-clube no Brasil, o Condomínio Ilhas do Sul, constituindo de cinco blocos de 
apartamentos em uma extensa área arborizada, equipada com quadras de esporte, piscinas, 
cinema, serviços de creche, escola de recreação infantil e escola de esportes. Seu apelo era 
pelo conforto em residir num local com a possibilidade de reunir vários serviços, diminuindo 
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a necessidade do morador se deslocar pela cidade, minimizando o problema de transporte e 
maximizando seu tempo livre (Bogus e Pasternak, 2004).  

O condomínio-clube é uma derivação do condomínio fechado horizontal, e apresenta 
oferta de equipamentos e de segurança, homogeneidade entre moradores e divisão dos custos 
de manutenção, agregando a estes pontos os fatores de conveniência, serviços que usualmente 
teriam que ser buscados fora dos limites residenciais, como por exemplo, academia, recreação 
infantil, sala de cinema e spa, dentre outros oferecidos pelos promotores imobiliários. Estes 
diferenciais têm por objetivo reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores, 
otimizando assim o seu tempo livre. 

Inicialmente os empreendimentos com este conceito eram exclusividade das classes 
sociais mais altas, porém em função do grande sucesso de vendas, as incorporadoras logo 
adaptaram o produto para a classe média, oferecendo ainda um leque de serviços, porém 
aumentando o número de unidades e consequentemente diminuindo a sua área privativa. No 
caso de São Paulo, estes empreendimentos foram construídos em terrenos menos nobres, para 
gerar diminuição dos custos, o que trouxe um benefício para estes bairros, que foram 
reconduzidos ao cenário ativo do mercado imobiliário da cidade (Yazbek, 2006). 

Ao longo dos anos, os condomínios-clube vêm se aperfeiçoando e se adaptando às 
características de cada local, sendo que, de acordo com Fagundes (2008), em Porto Alegre os 
condomínios-clube já respondem por mais da metade dos lançamentos residenciais. Cada 
empreendimento possui características próprias que são delimitadas de acordo com a leitura 
que a incorporadora faz em relação ao público-alvo para a região de implementação do 
empreendimento. 

Após o sucesso deste conceito nos grandes centros urbanos, cada vez mais pode ser 
observada a sua inserção nas cidades menores, como é o caso de Novo Hamburgo, RS, que 
recentemente recebeu duas incorporadoras de nível nacional com a implantação de 
empreendimentos com este conceito. O mercado imobiliário local se caracteriza por possuir, 
quase em sua totalidade, empreendimentos construídos por incorporadoras locais. Em função 
do grande porte destes empreendimentos, totalizando mais de quinhentas unidades à venda, o 
impacto no mercado imobiliário pode ser significativo.  

 
1.3 Análise empírica no mercado imobiliário 
 

O mercado imobiliário pode ser examinado dos pontos de vista macroeconômico ou 
microeconômico. Na visão macroeconômica, os preços são resultantes de um equilíbrio geral 
entre oferta e demanda, relacionados às mudanças nas condições econômicas do país, tais 
como desemprego ou inflação. Por outro lado, o pesquisador pode estar interessado em uma 
análise microeconômica e, nesta outra visão, o equilíbrio do mercado é examinado através das 
características da habitação e do comportamento do mercado local, considerados em maior 
nível de detalhe. Nos dois níveis também podem ser considerados fenômenos mais gerais, tais 
como sazonalidade ou ciclos econômicos (Balchin et al. 1995; Lavender, 1990; Robinson, 
1979). 

É uma tarefa difícil por causa das características especiais do mercado imobiliário, 
entre as quais a concorrência imperfeita. Por conta da imperfeição do mercado, o preço e o 
valor de mercado de um imóvel podem ser diferentes. Geralmente, o preço é definido como a 
quantidade de dinheiro realmente paga por um imóvel, enquanto que o valor de mercado é o 
valor mais provável deste imóvel. O valor de mercado corresponde a um equilíbrio potencial 
hipotético do nível econômico e de informações apresentado pelos agentes envolvidos, 
compradores e vendedores (ABNT, 2004; Sheppard, 1999). 

A teoria dos preços hedônicos foi apresentada originalmente por Court em 1932 e 
difundida por Griliches (1971) e Rosen (1974). Em um artigo sobre índices de preços 
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hedônicos para automóveis, Griliches afirmou que "é uma prática comum na indústria ajustar 
os preços às variações de qualidade dos bens". Logo depois, Rosen (1974) desenvolveu uma 
nova visão sobre os preços hedônicos. Para ele, "Uma classe de produtos diferenciados pode 
ser completamente descrita por um vetor de características objetivamente medidas. Os preços 
observados dos produtos e as quantidades específicas de cada característica associadas com 
cada bem definem um conjunto de preços 'hedônicos' ou implícitos".  

As unidades do mercado imobiliário podem ser vistas como um conjunto de "serviços 
de habitação" ou um "vetor de atributos" de características destes imóveis. Neste sentido, os 
preços dos imóveis são entendidos como sendo resultantes do equilíbrio das forças de 
mercado de oferta e demanda sobre cada característica dos imóveis em particular (Muth, 
1975; Rosen, 1974). Como cada imóvel tem um pacote diferente de características, apresenta 
um preço diferente. A precisão dos modelos de formação de preços baseados na teoria 
hedônica depende das soluções para dois problemas principais, segundo Griliches (1971): 

  Identificar os atributos relevantes (neste caso, atributos dos imóveis e do mercado); 
  Encontrar a forma real do relacionamento entre os preços e estes atributos; 

Estas questões geralmente são resolvidas empiricamente, através da coleta de dados e 
posterior análise estatística. Os modelos hedônicos vêm sendo usados há décadas, 
especialmente em estudos que examinam os efeitos de vários atributos sobre os preços dos 
imóveis, mas a literatura corrente demonstra que os pesquisadores na área de economia 
urbana têm utilizado múltiplos caminhos para este tipo de análise, sem que seja encontrado 
um resultado definitivo (Ball, 1973; Bartik; Smith, 1987; Boyle; Kiel, 2001; Din et al., 2001; 
Smith et al., 1988). 

No mercado imobiliário, existem diversos atributos que devem ser considerados 
simultaneamente, assumindo diferentes importâncias na formação de preços em cada caso. 
Para construir os modelos de preços, devem ser coletados dados do segmento de interesse e 
então são gerados os modelos correspondentes. Os modelos hedônicos de preços consistem na 
representação dos atributos dos imóveis, basicamente como na Equação 1: 

 
Preço = f (atributos físicos, atributos locacionais, condições da transação) (1) 
 
Os atributos físicos representam as características do imóvel em si, tais como área 

total, número de dormitórios, padrão construtivo, entre outros. A localização leva com conta a 
imobilidade do produto, representando as condições de vizinhança e acessibilidade. As 
condições da transação, tais como forma de pagamento e época da venda, também podem 
afetar os preços praticados. 

A análise de regressão múltipla é uma técnica que busca conectar as variáveis 
independentes a uma variável dependente (no caso, o valor de mercado), através de uma 
equação numérica. A meta é desenvolver um modelo numérico que explique os 
relacionamentos. A função de preços hedônicos genérica da Equação (1) pode ser proposta 
como na Equação (2): 

 
Preço = 0  + 1x1 + 2x2 + 3x3 +...+ kxk +  (2) 

 
Onde x1,...,xk  são os atributos (características dos imóveis e ambientais); 0,...,k  são 

os coeficientes desta equação e  é o termo de erro. Os coeficientes geralmente são estimados 
através de análise de regressão. Há diversas condições (pressupostos) que devem ser 
verificadas, para garantir a qualidade do modelo numérico gerado. Entre elas, as mais 
importantes são a ausência de multi-colinearidade, homocedasticidade, linearidade da relação 
(2) e ausência de outliers. No Brasil, costuma-se adotar os parâmetros da norma de avaliação 
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de imóveis urbanos, NBR 14653-2 (ABNT, 2004; Cuthbertson et al., 1992; González, 2003; 
Maddala, 1988; Neter et al., 1990). 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi desenvolvido através da construção de modelos hedônicos de preços, 
visando verificar a hipótese da presença da tipologia “condomínio-clube” ser um elemento de 
valorização dos imóveis. Como foi visto, nos modelos hedônicos, os bens são descritos 
através de um “pacote de atributos”, reunindo as características que são importantes. Como as 
parcelas referentes a cada atributo não podem ser isoladas, pois não há mercados específicos 
para cada uma, os preços são obtidos indiretamente, em geral através da análise de regressão 
múltipla. Os coeficientes das equações de regressão são os preços implícitos de cada um 
destes atributos, também chamados de preços hedônicos ou “preços-sombra”, os quais são os 
preços relacionados com cada um dos atributos dos imóveis (Rosen, 1974; Sheppard, 1999). 
Os modelos hedônicos de preços podem ser entendidos como um meio de avaliar os requisitos 
e as preferências do comprador de forma indireta. Podem auxiliar na análise de viabilidade 
(estimando o preço total) e nas definições de projeto (indicando as opções como maior valor 
agregado). 

 
2.1 Dados coletados 
 

Os estudos foram iniciados a partir da aplicação de uma pesquisa de mercado entre as 
principais imobiliárias de Novo Hamburgo, RS. A cidade está situada a 45km de Porto 
Alegre, contando com uma população de aproximadamente 250.000 habitantes. A pesquisa de 
dados foi realizada entre os meses de abril e maio de 2009, sendo todos os apartamentos com 
no máximo cinco anos de entrega ou ainda em fase de obras, buscando representar o mercado 
imobiliário local. A pesquisa foi limitada em apartamentos transacionados na faixa de preços 
entre R$120.000,00 e R$400.000,00, faixa que representa os imóveis de classe média e classe 
média-alta, abrangendo todos os apartamentos do tipo condomínio-clube existentes na cidade. 
Os preços foram convertidos no equivalente à vista, descontando os juros de parcelamento ou 
financiamento, de acordo com as taxas praticadas, obtidas junto às construtoras. 

Nesta pesquisa foram coletados dados de 47 apartamentos de dois e três dormitórios. 
Em cada unidade pesquisada foram observadas inicialmente 12 variáveis, além do preço. A 
escolha das variáveis que compõem este estudo foi feita no intuito de se identificar as 
características mais importantes do mercado imobiliário de Novo Hamburgo e assim 
diferenciar os imóveis quanto aos seus aspectos individuaus. Os dados coletado na pesquisa 
apresentam sua distribuição estatística conforme a Tabela 1.  

As variáveis que são definidas para a caracterização de um imóvel podem ser 
quantitativas ou qualitativas. As variáveis qualitativas podem ser quantificadas através de uma 
codificação adequada. As unidades utilizadas são convencionais. As variáveis são 
identificadas na Tabela 1 quanto ao tipo, como B, Ql, Qt e Qt’ ; B é uma variável binária, ou 
seja, que identifica a presença ou ausência de uma característica; Ql é uma variável 
qualitativa, mensurada através de uma codificação; Qt identifica variáveis quantitativas, 
medidas diretamente; enquanto que Qt’ significa que as medidas foram alteradas, em relação 
à medida inicial, para melhor ajustamento à realidade que estava sendo mensurada, conforme 
explanado a seguir. 
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Tabela 1 – Dados da pesquisa de mercado - análise estatística básica 

Variável Tipo/Unid* Mínimo Máximo Média  Desvio 
Padrão 

Preço de venda do imóvel Qt/R$ 138933,53 390000,00 240366,42 58070,13 
Número de dormitórios Qt’ 2 3,3 2,69 0,54 
Número de vagas de garagem Qt’ 0,7 3 1,43 0,59 
Área privativa Qt/m2 57 175,8 94,41 26,12 
Área total Qt/m2 87 240 139,21 36,7 
Sacada Ql 0 1,3 0,83 0,4 
Churrasqueiras B 0 1 0,94 0,25 
Padrão arquitetônico da 
edificação Ql 5 9 7,04 0,95 

Número de pavimentos da 
edificação Ql 5 22 9,57 4,07 

Conceito da empresa construtora Ql 5 10 7,43 1,27 
Conceito do local do 
empreendimento Ql 6 10 7,7 1,1 

Distância do centro comercial da 
cidade Qt/km 0,66 2,56 1,63 0,68 

Condomínio-clube B 0 1 0,11 0,31 
*Ver texto/As variáveis sem indicação de unidade são adimensionais 

 
Os ajustes foram realizados após alguns testes e também com base no conhecimento 

geral sobre as preferências dos agentes do mercado local. Cabe destacar algumas variáveis, 
que fogem ao padrão convencional de formatação. 

 
1) Número de dormitórios 
Inicialmente este quesito foi dividido em “número de dormitórios simples” e “número 

de suítes”, porém ao aplicar a análise de regressão foi constatado que a variável “número de 
suítes” tinha pouca importância e não atenderia ao estabelecido pela NBR 14653 (ABNT, 
2004), embora saiba-se da importância de ambas para o mercado. Portanto optou-se por unir 
as duas, considerando um dormitório simples como 1,0 e um dormitório com suíte como 1,3, 
com a soma gerando a variável “número de dormitórios”. 

 
2) Número de vagas de garagem 
A variável “número de vagas de garagem” foi contabilizada considerando 1,0 para 

vaga coberta e 0,7 para vaga descoberta, para compensar a diferença entre estas duas 
situações sem acrescentar uma nova variável no modelo. 

 
3) Sacada 
A variável “sacada” foi dividida em três tipos: grandes, médias e pequenas, sendo 

representadas respectivamente pelos valores de 1,3, 1,0 e 0,7. As sacadas denominadas 
grandes são aquelas que possuem área superior a 6m²; as sacadas denominadas médias são 
aquelas com área de 2,5m² a 6m², e as sacadas denominadas pequenas são aquelas com área 
inferior a 2,5m². 

 
 
 



26 Engenharia Civil  UM                             Número 42, 2012 

4) Padrão arquitetônico da edificação 
Sendo o padrão arquitetônico da edificação uma variável qualitativa, o conceito foi 

aplicado de acordo com a Tabela 2, que visa quantificar o padrão da edificação através do 
acabamento de sua fachada. 

 
Tabela 2 – Conceito arquitetônico adotado para as fachadas 

Descrição da Fachada Conceito 
Adotado 

nº de 
unidades 

Pintura Acrílica Simples 5 1 
Pintura Acrílica - c/ detalhes em particular 6 5 
Pintura Acrílica + Pintura Texturizada 6 2 
Pintura Texturizada 6 9 
Pintura Texturizada - c/ detalhes em particular 7 6 
Pintura Acrílica + Pastilhas Cerâmicas 7 5 
Pint. Acrílica + Pastilhas Cerâmicas - c/ detalhes em 
particular 8 1 

Pintura Texturizada + Pastilhas Cerâmicas 8 17 
Pintura Texturizada + Pastilhas Cerâmicas + Granito 9 1 

 
5) Conceito da empresa construtora 
Para obtenção dos conceitos das empresas foram considerados a idade da empresa, 

currículo de obras e renome da empresa, gerando conceitos de 5 a 10. 
 
6) Conceito do local do empreendimento 
Para obtenção dos conceitos referentes ao local de cada unidade pesquisada, foi levado 

em consideração o renome da rua, renome do bairro, segurança, vizinhança, acesso, 
proximidade de utilidades públicas, arborização e movimentação de veículos, gerando 
conceitos de 6 a 10. 

 
7) Condomínio-clube 
Esta é uma variável binária, que identifica se as unidades pesquisadas são ou não são 

do tipo condomínio-clube. Sendo assim foi adotado o valor de 1,0 para os imóveis que são do 
tipo condomínio-clube, e 0 para os que não são. São 5 casos da primeira situação 
(condomínio-clube) e 42 casos da segunda situação (condomínios tradicionais). 

 
2.2 Análise estatística 
 

A análise de regressão múltipla e a construção do modelo estatístico foram realizadas, 
tendo como variável dependente o preço do imóvel e como variáveis independentes as 
variáveis coletadas junto aos agentes do mercado (Tabela 1). Foram adotados os limites 
propostos na norma brasileira de avaliação de imóveis, NBR 14653, que é uma referência 
comum nas análises de mercado (ABNT, 2004).  

 
 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 Modelo estatístico gerado 
 

Após a análise estatística inicial e análise de alguns modelos alternativos, foram 
realizadas simulações de combinações entre as variáveis presentes nos modelos de regressão, 
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com a finalidade de obter o melhor conjunto de variáveis para gerar a equação de regressão. 
Esta análise inicial indicou alta correlação entre as variáveis área privativa e área total, sendo 
eliminada a primeira, que tinha desempenho estatístico inferior nos modelos de regressão (tcalc 
menor do que o da área total).  

Em seguida, outra variável foi removida do modelo (“número de suítes”), e outras três 
variáveis sofreram modificações (“número de dormitórios”, “número de boxes de garagem” e 
“sacadas”), conforme descrito acima, buscando ainda o melhor modelo. Ademais, foram 
realizadas simulações para identificar o melhor formato numérico para a equação, sendo ao 
final escolhido o formato linear. O processo de análise gerou uma equação de regressão 
(Equação 3), através da qual pode-se analisar os efeitos das variáveis independentes sobre os 
preços.  

 
Preço = -167.280,43 + (29.502,77 x nº de dormitórios) + (29.611,99 x nº de vagas de 

garagem) + (432,99 x área total) + (36.624,30 x sacada) + (25.477,39 x churrasqueira) + 
(9.260,90 x padrão arquitetônico) + (1.381,93 x nº de pavimentos) + (2.692,20 x conceito da 

empresa) + (7.627,13 x local) - (8.124,93 x distância centro comercial) + (36.045,67 x  
condomínio clube) 

 
(3) 

Os sinais dos coeficientes obtidos estão de acordo como o esperado. O modelo 
apresenta um coeficiente de determinação (R²) igual a 0,968. Este coeficiente informa o poder 
de explicação do modelo em função das variáveis independentes consideradas, indicando que 
96,8% das variações da variável dependente podem ser explicadas pelo modelo. 

O valor obtido para o teste de variância do modelo (Fischer-Snedecor) é igual a 
Fcalc=84,37. Este valor é superior ao valor mínimo, Ftab=2,758, conforme limites da NBR 
14653 (ABNT, 2004). O teste das variáveis explicativas utilizou a estatística t, de Student. A 
Tabela 3 apresenta os valores de t calculados e a significância de cada regressor, sendo que o 
mínimo era de ttab= 1,307, para 20% de significância. As variáveis presentes no modelo foram 
aprovadas, especialmente a variável em foco, Condomínio-Clube. A significância calculada 
para as variáveis permite concluir que todas as variáveis incluídas no modelo são importantes 
para o mercado.  

 
Tabela 3 – Significância das variáveis independentes 

Variável t Significância 
Número de dormitórios 6,744 <0,001% 
Número de vagas de garagem 6,842 <0,001% 
Área total 3,605 0,099% 
Sacada 4,692 0,004% 
Churrasqueiras 1,677 10,271% 
Padrão arquitetônico da edificação 3,172 0,320% 
Número de pavimentos da edificação 1,529 13,549% 
Conceito da empresa construtora 1,454 15,514% 
Conceito do local do empreendimento 3,426 0,162% 
Distância do centro comercial -2,219 3,325% 
Condomínio-clube 2,338 2,541% 
 
Em seguida, foram verificados os pressupostos básicos da regressão. A Figura 1, 

contendo os valores estimados e os erros padronizados, é importante para esta análise. Na 
observação desta figura, pode-se verificar que os valores estão aleatoriamente distribuídos e 
não são tendenciosos, atendendo assim as exigências quanto à homocedasticidade. Na análise 
dos outliers observou-se também a Figura 1, onde todos os valores de erros padronizados 
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estão entre [-2,+2] desvios-padrão, indicando que não existem observações espúrias. Para 
análise da normalidade, observou-se que 93,6% dos valores estão entre o intervalo [-
1,64;+1,64], e 100% dos valores estão no intervalo [-1,96;+1,96], também indicando bom 
comportamento do modelo. Através desta análise, pode-se comprovar o bom desempenho 
estatístico do modelo, que está inclusive de acordo com as exigências da NBR 14653 (ABNT, 
2004).  
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Figura 1 – Valores estimados x Erros padronizados, calculados pela Equação 3 

 
3.2 Discussão 
 

Tendo em vista os objetivos do trabalho, foi construído um modelo estatístico que visa 
quantificar a contribuição de cada variável para o preço dos imóveis pesquisados. A resposta é 
um modelo hedônico (Equação 3), que expressa qual o preço unitário de cada variável.  

Observa-se que a variável binária Condomínio-Clube apresenta um valor de R$ 
36.045,67. Esta variável, conforme descrito nos itens anteriores, refere-se a uma característica 
que o apartamento possui ou não possui. Este valor expressa que os imóveis que são do tipo 
condomínio-clube possuem um acréscimo de R$ 36,0 mil ao seu preço, em média, em relação 
aos imóveis convencionais. 

O efeito desta variável pode ser comparado com o de outras variáveis, mais 
tradicionais em análises do mercado imobiliário. Através do modelo calculado, verifica-se que 
o atributo de maior valor unitário é a sacada. Salienta-se que esta variável ainda é dividida em 
três grupos, pequena, média e grande, correspondentes aos valores de 0,7, 1,0 e 1,3 
respectivamente. Sendo assim um apartamento com sacada de tamanho médio, entre 2,5m² e 
6m², terá um acréscimo de R$ 36,6 mil em relação ao apartamento sem sacada. O efeito do 
condomínio é equivalente a 83m2, considerando o incremento marginal de R$ 432,99/m2 na 
área total dos imóveis. Ademais, pode-se comparar com o efeito do acréscimo de uma vaga de 
garagem ou de um dormitório, que são de R$ 29,6 mil e R$ 29,5 mil, respectivamente. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este estudo buscou investigar o efeito do conceito de condomínio-clube em 

empreendimentos imobiliários construídos na cidade de Novo Hamburgo, RS, através de um 
modelo econométrico de preços hedônicos.  

O trabalho apresenta um estudo quantitativo sobre o impacto micro-econômico de 
empreendimentos do tipo condomínio-clube e oferece insumos para compreender o fenômeno 
e para apoiar a decisão sobre a implantação de novos empreendimentos.  

Os dados utilizados para a realização da análise de regressão foram coletados nas 
imobiliárias de Novo Hamburgo nos meses de abril e maio de 2009, sendo que foram 
utilizados efetivamente 47 dados de apartamentos no modelo, cada um deles com 12 variáveis 
independentes confrontadas com a variável dependente (preço de venda). 

A equação calculada demonstrou bom desempenho estatístico e superou as exigências 
da NBR 14653 (ABNT, 2004). Esta equação também pode ser utilizada com a finalidade de 
avaliação de outros imóveis e estudos para implantação de novos condomínios, desde que 
possuam as características exigidas para este modelo. 

O preço hedônico da variável binária Condomínio-Clube indica que este tipo de 
empreendimento agrega aos apartamentos cerca de R$ 36,0 mil, em média, efeito similar ao 
de uma sacada média e superior ao acréscimo de uma vaga de garagem ou um dormitório 
extra. Assim, pode-se concluir que esta característica foi bem recebida pelo mercado local e 
provoca valorização nas unidades, dentro do segmento estudado. 

 
 

5. AGRADECIMENTOS 
 

Os autores desejam agradecer o apoio do CNPq (Bolsa de Produtividade do segundo 
autor). 
 
 
REFERÊNCIAS 
 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Avaliação de imóveis urbanos: 
NBR.14653-2. Rio de Janeiro: ABNT (2004). 

Almeida, G. E.; Almeida, J. G.; Bueno, M., Guia de arquitetura moderna em Porto 
Alegre. Porto Alegre: EdiPUCRS (2010). 

Alves, V., Avaliação de imóveis urbanos baseada em métodos estatísticos 
multivariados. Dissertação (Mestrado). Campo Mourão: Universidade Federal do Paraná 
(2005). 

Anselin, L.  GIS research infraestructure for spatial analysis of real estate markets.  
Journal of Housing Research, 9 (1) 113-134 (1998).  

Balarine, O. F. O.,  Determinação do impacto de fatores sócio-econômicos na 
formação do estoque habitacional em Porto Alegre.  Porto Alegre: EDIPUCRS (1996). 

Balchin, P.; Bull, G. H.; Kieve, J. L., Urban land economics and public policy. 5ed. 
Basingstoke, UK: MacMillan (1995). 

Bartik, T.J.; Smith, V. K.,  Urban amenities and public policy.  In: E.S. MILLS (ed).  
Handbook of regional and urban economics, v.2 (urban economics).  Amsterdam: Elsevier, 
c.31, 1207-1254 (1987). 

Bogus, L. M. M.; Pasternak, S., A cidade dos extremos. In: XIV Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais, Caxambu, MG, 2004. Anais... Caxambu: ABEP (2004). 



30 Engenharia Civil  UM                             Número 42, 2012 

Boyle, M.A.; Kiel, K.A., A survey of house price hedonic studies of the impact of 
environmental externalities. Journal of Real Estate Literature, 9 (2) 117-144 (2001). 

Can, A.,  GIS and spatial analysis of housing and motgage markets.  Journal of 
Housing Research, 9 (1) 61-86 (1998).  

Cuthbertson, K.; Hall, S.G.; Taylor, M.P.  Applied econometric techniques.  New 
York: Harvester Wheatsheaf (1992). 

Din, A.; Hoesli, M.; Bender, A., Environmental variables and real estate prices. Urban 
Studies, 38 (11) 1989-2000 (2001). 

Ding, C.; Simons, R.; Baku, E.,  The effect of residential investment on nearby 
property values: Evidence from Cleveland, Ohio.  Journal of Real Estate Research, 19 (1/2) 
23-48 (2000). 

Dubin, R.A.; Sung, C.-H.,  Spatial variation in the price of housing: Rent gradients in 
non-monocentric cities. Urban Studies, 24, 193-204 (1987). 

Dubin, R.A., Spatial autocorrelation and neighborhood quality.  Regional Science and 
Urban Economics, 22 (3) 433-452 (1992). 

Evans, A.W., The property market: Ninety per cent efficient? Urban Studies, 32 (1) 5-
29 (1995). 

Fagundes, R, K., Condomínio-clube: Uma análise da inserção deste produto 
imobiliário no Rio Grande do Sul. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil). Porto 
Alegre: Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008). 

González, M. A. S., Metodologia de Avaliações de Imóveis. Novo Hamburgo: Editora 
SGE (2003). 

Griliches, Z.,  Price indexes and quality change.  Cambridge: Harvard University Press 
(1971). 

Harvey, J., Urban land economics. 4ed. London: MacMillan (1996). 
Lange, O., O objeto e método da economia. Literatura Econômica, 7 (2) 207-230 

(1985). 
Lavender, S.D.,  Economics for builders and surveyors.  Essex,UK: Longman (1990). 
Li, M.M.; Brown, H. J.,  Micro-neighborhood externalities and hedonic housing 

prices.  Land Economics, 56 (2) 125-141 (1980). 
Maclennan, D., Some thoughts on the nature and purpose of house price studies.  

Urban Studies, 14, 59-71 (1977). 
Maddala, G. S.,  Introduction to econometrics.  New York: Macmillan (1988). 
Muth, R. F.,  Urban economic problems.  New York: Harper&Row (1975). 
Neter, J.; Wassermann, W.; Kutner, M.H.,  Applied linear statistical models.  3ed.  

Burr Ridge, USA: Richard D. Irwin (1990). 
Pindyck, R. S.; Rubinfeld, D. L.,  Microeconomia. 5ed. São Paulo: Prentice-Hall 

(2002). 
Robinson, R.,  Housing economics and public policy.  London: McMillan (1979). 
Rosen, S., Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure 

competition. Journal of Political Economy, 82, 34-55 (1974). 
Sheppard, S., Hedonic analysis of housing markets. In: Cheshire, P. C.; Mills, E. S. 

(eds.). Handbook of applied urban economics, v.3, chap.8, Elsevier, New York (1999). 
Smith, L.B.; Rosen, K.T.; Fallis, G.,  Recent development in economic models of 

housing markets.  Journal of Economic Literature, 26, 29-64 (1988). 
Straszheim, M.,  The theory of urban residential location.  In: E.S. Mills (ed).  

Handbook of regional and urban economics, v.2 (urban economics).  Amsterdam: Elsevier, 
c.18, 717-757 (1987). 

Yazbek, R., Ilhas urbanas de conforto e segurança. Revista Secovi, 165 (2006). 
 


