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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo determinar os principais fatores macroeconômicos 

que influenciam a formação do preço de imóveis, tomando como base o mercado 

imobiliário residencial da cidade de São Paulo entre os anos de 2001 e 2012. Para 

capturar o efeito endógeno do PIB, da taxa de juros e da bolsa de valores sobre o 

preço de imóveis, optou-se por um modelo VAR. Concluiu-se que, dentre as 

variáveis, o PIB foi o fator mais preponderante na formação do preço, chegando a 

ter um impacto quase três vezes superior à taxa de juros. Não foram encontradas 

evidências estatísticas significativas do efeito da bolsa sobre o preço dos imóveis. 

Constatou-se ainda que choques no PIB e na taxa de juros demoram, no mínimo, 

um ano para começarem a refletir sobre o preço. Essas conclusões foram mais 

robustas no período anterior à crise imobiliária americana de 2008. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: mercado imobiliário, preço de imóveis, modelo VAR, PIB, juros, 

bolsa de valores  
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ABSTRACT 

 

 

This article aims to identify the main economic determinants of house prices, based 

on the Sao Paulo residential market between the years 2001 and 2012. A VAR 

model was used to capture the endogenous dynamic among GNP, interest rate, 

equity and house prices. Among the variables, GNP was the most preponderant 

factor, having an impact almost three times superior than interest rate. No significant 

statistical evidence was found relating equity to housing price. Furthermore, house 

prices took at least one year to respond to shocks in the GNP and interest rate. 

These conclusions were more robust in the period previous to the American 

subprime mortgage crises of 2008. 

 

 

 

 

 

Keywords: housing, house prices, VAR Model, GNP, interest rates, equity 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a última década, o mercado imobiliário brasileiro tem reagido de uma 

forma inesperada em resposta às mudanças nos fatores macroeconômicos como 

produto interno bruto (PIB), taxa de juros e bolsa de valores (Bolsa).  

Por exemplo, a trajetória de alta do PIB deveria refletir positivamente sobre o 

preço dos imóveis, uma vez que uma maior riqueza e renda das famílias estimula a 

demanda por imóveis e, consequentemente, aumenta o preço. No entanto, apesar 

do PIB ter crescido praticamente de forma contínua desde o ano de 2001, verificou-

se uma oscilação suave dos preços na primeira metade da década e uma alta 

significativa somente na segunda metade, sendo que o esperado seria um 

movimento de alta com pouca oscilação durante todo o período. 

Assumindo o imóvel como um ativo que proporciona um serviço de moradia 

de longo prazo, é possível calcular seu valor implícito, trazendo esse fluxo futuro de 

serviço a valor presente pela taxa de juros da economia (Sutton (2002)). Com essa 

visão, um aumento na taxa de juros reduz o valor do imóvel, dado que os fluxos 

serão descontados a uma taxa maior. A análise análoga vale para uma redução na 

taxa de juros. Entretanto, à primeira vista, parece existir uma correlação positiva 

entre os juros e o preço dos imóveis no período analisado, já descontada a inflação, 

o que contraria novamente a intuição econômica. 

Case et al (2005) apontaram a existência de uma correlação positiva entre 

Bolsa e preço de imóveis, ao afirmarem que a Bolsa normalmente é um previsor da 

riqueza de um país. Contudo, não é possível identificar de forma explícita essa 

correlação no mercado imobiliário da cidade de São Paulo.  

Desta forma, o objetivo deste estudo foi verificar quais desses fatores 

macroeconômicos são determinantes na formação de preços dos imóveis, tomando 

como amostra o mercado imobiliário residencial de São Paulo entre os anos de 2001 

a 2012 (ver Figura 1).  
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Figura 1 – Preço de imóveis em SP comparado com PIB, juros e Bolsa (sem inflação) 
Fonte: Secovi-SP, BM&FBovespa, Banco Central do Brasil e FGV 
 

Para atingir esse objetivo, foram aplicadas algumas ferramentas estatísticas, 

como o modelo autoregressivo não estrutural (VAR) para simular a dinâmica do 

preço e a função impulso resposta para analisar o impacto de choques nos fatores 

macroeconômicos e decomposição de Cholesky para determinar o peso de cada 

fator na formação do preço. 

Baseado no modelo VAR, a decomposição de Cholesky apontou o PIB como 

o fator mais preponderante na formação de preço dos imóveis, chegando a ter um 

impacto quase três vezes superior à taxa de juros. Não foram encontradas 

evidências estatísticas robustas do efeito da Bolsa sobre o preço. 

Já a função impulso resposta mostrou que eventuais choques no PIB e na 

taxa de juros demoram, no mínimo, um ano para começarem a refletir sobre o preço 

dos imóveis. Observou-se, além disso, que o pico do efeito do choque no PIB sobre 

o preço tende a ocorrer um ano mais rápido do que o choque nos juros, atingindo 

seu máximo no terceiro ano. Tais conclusões foram mais significativas no período 

anterior à crise imobiliária americana, uma vez que, por estar baseado em intuição 

econômica, o modelo não consegue capturar de forma eficiente o efeito de 

mudanças bruscas sem um suporte racional. 
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A estrutura desta dissertação está organizada da seguinte forma: o próximo 

capítulo resume alguns dos principais estudos relacionados ao mercado imobiliário, 

o capítulo 3 detalha o passo a passo para estruturar o modelo, o capítulo 4 

apresenta os resultados da estimação e o último mostra as principais conclusões 

deste estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem início com uma introdução sobre as características e a 

importância do mercado imobiliário no contexto econômico do Brasil. Na sequência, 

apresenta alguns dos principais modelos encontrados na literatura para determinar 

os fatores mais relevantes na formação do preço dos imóveis: modelo hedônico, de 

oferta e procura e não estruturais do tipo VAR e VEC. 

 

2.1. Mercado Imobiliário 

O mercado imobiliário possui um papel fundamental na economia brasileira, 

sendo o maior responsável individual pelo investimento em capital fixo, o sexto maior 

gerador de emprego e o quarto maior contribuinte para a formação do PIB do Brasil, 

conforme dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) de 2003, 

realizada pelo IBGE. 

Teixeira e Carvalho (2005) verificaram que a construção civil foi o maior 

componente da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) com quase 66% de 

participação na taxa de investimento nacional no período de 1990 a 2003 a preços 

constantes de 2003 (ver Figura 2). Além disso, a extensa e complexa cadeia 

produtiva da construção civil exerce forte alavancagem econômica nos setores que 

lhe servem de fornecedores de insumos, sendo importante indutora do crescimento 

para estas atividades. 
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Figura 2 – Participação da construção civil na FBCF – Brasil – Preços constantes de 2003 
Fonte: Teixeira e Carvalho (2005) 

 

Com relação ao emprego, as autoras verificaram que a construção civil se 

posicionou em sexto lugar na utilização de mão-de-obra em uma análise 

comparativa com outras atividades econômicas, totalizando 3,8 milhões de 

trabalhadores diretamente ocupados no setor no ano de 2003.  

Além disso, elas destacaram que o rendimento médio na construção civil foi 

de R$ 4.076, valor relativamente alto mesmo quando comparado com outros setores 

representativos. Já na agropecuária, por exemplo, que ocupa a segunda posição no 

ranking, o rendimento médio foi de R$ 951.  

Outro ponto a se considerar é a qualidade do emprego criado. Quase 65% da 

ocupação gerada pela agropecuária está concentrada em trabalho não remunerado, 

dado que o setor emprega muita mão-de-obra familiar para produção de 

subsistência, ao passo que, na construção civil, o percentual de trabalhadores não 

remunerados corresponde a menos de 10%. 

No quesito de contribuição para a formação do PIB, as autoras constataram 

que o setor se posicionou em quarto lugar no ranking de participação relativa ao 

valor adicionado total da economia com um percentual de quase 8% para o ano de 

2002. Esta posição sobe para a segunda colocação quando considerados os efeitos 

diretos e indiretos e os efeitos totais na comparação. 

Ainda sob uma ótica da importância da construção civil no PIB, Gonçalves e 

Castelo (2012) destacaram que o setor colaborou para minorar os efeitos da crise do 



15 

 

subprime americano sobre a economia brasileira, uma vez que este permaneceu 

estável durante todo o período da crise. Como consequência desse bom 

desempenho, a construção civil aumentou a sua participação no PIB nacional em 

17% entre os anos de 2008 e 2011. 

Uma vez esclarecida a relevância do mercado imobiliário dentro de um 

contexto macroeconômico, é importante compreender as distintas teorias na 

literatura que buscam explicar o seu funcionamento e a sua dinâmica de formação 

de preços, através de modelos. 

 

2.2. Modelo Hedônico 

Criada por Debreu (1959 e 1960), a teoria clássica do consumidor busca 

verificar o impacto sobre a demanda observável por um produto, considerando que o 

consumidor tomará sua decisão de compra visando maximizar a sua utilidade dentro 

de uma determinada restrição orçamentária (Barten e Böhm (1982)).  

Usando a teoria clássica do consumidor como ponto de partida, Lancaster 

(1966) propôs uma nova abordagem sobre a dinâmica entre produto e consumidor 

que poderia ser resumida em três pontos: 

1. O produto em si não gera utilidade para o consumidor, mas sim um 

conjunto de propriedades ou características do mesmo.  

2. O produto possui normalmente mais de uma característica e essa(s) 

característica(s) pode(m) ser compartilhada(s) por mais de um produto.  

3. A combinação de produtos pode gerar diferentes características do que os 

mesmos separados.  

Lancaster se vale da refeição como um exemplo para ilustrar essa nova 

abordagem. Assim, se for considerada como um produto, ela pode possuir múltiplas 

características e diferentes refeições compartilharão essas mesmas características, 

mas em proporções distintas. Por outro lado, um jantar social, ou seja, a combinação 

de uma refeição com um evento social, pode apresentar características diferentes de 

uma refeição e de um evento social quando observados separadamente. 
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A popularização dessa abordagem se deu com o trabalho de Rosen (1974), 

que foi o primeiro a estruturar a fundamentação teórica desse tipo de pesquisa, 

através de um modelo de diferenciação de produto ou de preços hedônicos. O 

referido modelo começa com a definição de um equilíbrio competitivo em um plano 

de n dimensões nos quais compradores e vendedores estão posicionados.  

No plano acima mencionado, ele define uma série de equações para 

representar o produto � e suas características ��, ��… , ��, o preço	�(�) do produto, a 

utilidade �  do produto para o consumidor sujeita a uma restrição de renda �  e 

condicionada a uma preferência , a quantidade � consumida de todos os outros 

produtos, o valor � que o consumidor está disposto a pagar, o custo C de produção 

do produto pelas firmas dada uma quantidade �  de produtos fabricados e uma 

característica � da firma, o lucro Π que a firma terá se vender a quantidade	�, o 

preço � que a firma está disposta a aceitar e o lucro Π que a firma terá se vender 

pelo preço desejado, conforme mostram as Equações de 1 a 9. 

 � = 	 (��, ��… , ��)   

      Equação 1				

 �(�) = 	�(��, ��… , ��)   

      Equação 2				

 �(�, ��, ��… , ��, )   

      Equação 3				

 � = � + �(�) 

      Equação 4				

 �(��, ��… , ��, �, �, )   

      Equação 5				

 C(�, �, �)   

      Equação 6				

 Π = ��(�) − �(�, ��, ��… , ��, �)   

      Equação 7				

 �(��, ��… , ��, Π, �)   

      Equação 8				
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 Π = �� − �(�, ��, ��… , ��, �)   

      Equação 9				

 

Utilizando esse plano n dimensional, Rosen (1974) estima o preço �(�) , 

assumindo um equilíbrio de mercado no qual compradores e vendedores estão 

perfeitamente casados e o vetor gradiente deste ponto coincide com o da função de 

preço hedônica que equilibra o mercado (Baptista (2008)). 

Nesse sentido, seria possível tratar o mercado imobiliário como um modelo de 

preços hedônicos, uma vez que cada unidade habitacional poderia ser considerada 

como um produto � que possui um conjunto de características específicas 

(��, ��… , ��). Sendo assim, os potenciais consumidores desse produto seriam os 

futuros proprietários de imóveis que estariam dispostos a pagar um determinado 

preço �(�)  dependendo da utilidade �  de cada característica do produto como 

localização, tamanho, qualidade da construção, etc.  

Aplicando um modelo hedônico e uma técnica econométrica (modelo 

bayesiano de ponderação - BMA), Stadelmann (2010) avalia a relevância de um 

conjunto de 33 variáveis específicas da área metropolitana de Zurique, na Suíça, 

sobre o preço dos imóveis. 

A técnica BMA permite selecionar de forma sistemática as variáveis mais 

relevantes na formação de um preço, executando uma busca exaustiva sobre todo o 

domínio de modelos possíveis e calculando o peso de cada variável de forma 

comparativa.  

Foram selecionados dados em painel de 169 comunidades na área 

metropolitana de Zurique entre os anos de 1998 a 2004. Os dados contemplavam 

uma lista de variáveis relacionadas à localização do imóvel (proximidade do 

comércio, de parques, etc), ao imposto e aos gastos do governo na comunidade (em 

cultura, transporte, etc), aos indicadores socioeconômicos (renda, população, etc) e 

à educação.  

Como resultado, conclui-se que as variáveis mais importantes foram aquelas 

relacionadas à localização do imóvel, ao imposto e aos gastos do governo na 
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comunidade e as menos relevantes foram aquelas associadas a indicadores 

socioeconômicos (renda, população, etc) e à educação. 

Além de Stadelmann, muito outros autores utilizaram modelos hedônicos nos 

seus estudos. Um deles, Goodman (1978), analisou a formação de preço de 

imóveis, medindo a variação dentro de uma região metropolitana. Os resultados 

mostram que as áreas centrais são 20% mais caras do que os subúrbios, que existe 

um prêmio por qualidade em função de melhor estrutura ou melhor vizinhança e, por 

fim, que o impacto das melhorias na estrutura é maior nos subúrbios do que nas 

zonas centrais.  

Li e Brown (1980) utilizaram atributos específicos da vizinhança como 

qualidade visual, poluição sonora ou proximidade com centros urbanos para estimar 

o preço de imóveis. Os resultados empíricos mostraram que esses fatores afetam o 

preço dos imóveis, sobrepujando o impacto de atributos econômicos como, por 

exemplo, a renda média da população.  

Can (1992) aplicou algumas técnicas de econometria espacial para 

especificar um modelo hedônico de regressão de preço de imóveis, constatando que 

esses modelos alternativos são mais robustos do que os modelos tradicionais que 

incluem apenas os efeitos da vizinhança. 

Já no caso do Brasil, Arraes e Filho (2008) escolheram a teoria dos preços 

hedônicos para estudar os determinantes econômicos e externalidades que 

contribuem para a formação dos preços no espaço urbano de uma cidade brasileira 

de porte médio - Fortaleza, Estado do Ceará.  

O estudo acima mencionado estima os preços hedônicos por meio de um 

modelo segmentado por tipo de imóvel contra os diversos atributos distribuídos nos 

vetores de características físicas, locacionais, econômicas e financeiras.  

Os resultados deste estudo indicam que o nível de acessibilidade da 

localidade do imóvel ainda não se mostra como variável de relevância para a 

determinação de preços de equilíbrio. Por outro lado, nível de lazer, distância aos 

centros urbanos e segurança parecem ser determinantes na formação do preço do 

imóvel. É importante ressaltar que a variável renda foi excluída do modelo, tanto por 
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apresentar sinal negativo como por se mostrar sem significância estatística, não 

obstante seja apontada como determinante pela maioria dos textos da literatura.  

 

2.3. Modelos Estruturais de Oferta e Demanda 

Conforme apontam Santos e Cruz (2000), embora muito útil para análises dos 

diferenciais de preços dentro de um mercado, o enfoque microeconômico dos 

modelos hedônicos não é o mais adequado para o estudo das grandes tendências 

do setor.  

Com efeito, vários fatores que afetam o preço das habitações não dependem 

dos seus atributos individuais e, portanto, modelos agregados com um enfoque 

macroeconômico seriam os mais indicados para discutir a evolução e tendências do 

mercado imobiliário. 

Em um resumo do legado da pesquisa referente a modelos agregados do 

mercado imobiliário, DiPasquale e Wheaton (1994) explicam que eles tiveram a sua 

origem nos modelos macroeconômicos multisetoriais surgidos na década de 60. O 

objetivo inicial desses esforços era prever o nível de novos investimentos 

residenciais (Alberts (1962), Brady (1986) e Maisel (1963)). Gradualmente, o 

interesse mudou para precificação dos imóveis e o papel do financiamento 

imobiliário o que levou ao desenvolvimento de modelos mais completos de oferta e 

demanda (Huang (1966) e Smith (1969)). Com poucas exceções, esses trabalhos 

iniciais utilizavam um modelo básico de duas equações de stock-flow do mercado 

imobiliário. 

Nos modelos iniciais citados acima, a demanda por imóveis dependia de 

variáveis exógenas ��  (como, por exemplo, as características demográficas e a 

renda real), o preço real de imóveis 	�, o custo financeiro de se possuir um imóvel 	� 

e a alternativa do custo do aluguel 	�, conforme mostra a Equação 10. 

Por outro lado, a oferta de imóveis era representada por uma equação 

diferencial, na qual o estoque lentamente se deprecia a uma taxa � e se expande 

gradualmente com novas construções � , conforme ilustra a Equação 11. Já as 
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novas construções dependiam das variáveis exógenas ��  (que contemplavam 

fatores como custo e taxa de juros) e do preço dos imóveis �. 

 D(��, �, �, �) = �   

      Equação 10				

 Δ� = �(��, �) − 	�� 

      Equação 11				

 

Kearl (1979) deu uma importante contribuição à teoria da demanda de 

imóveis na década de 80 ao definir de forma mais precisa o custo � de possuir um 

imóvel. Aplicando um modelo de ciclo de vida para o consumo dos imóveis, ele 

verificou que a forma mais correta de se medir esse custo seria incorporar os 

impostos e a inflação ao modelo, conforme mostra a Equação 12.  

 U = "# + $%&"# + $'& − 	((Δ�/�) 

      Equação 12				

 

Onde # é a taxa nominal de juros, $% é a taxa marginal de imposto sobre o 

imóvel e $' é a taxa marginal de imposto sobre a renda. O termo ((Δ�/�)	reflete a 

taxa futura esperada de apreciação do imóvel. Dessa forma, o preço esperado se 

torna uma variável endógena do modelo, em linha com as teorias modernas de 

demanda. 

DiPasquale e Wheaton (1994) revisaram esses modelos tradicionais de stock-

flow e propuseram três inovações:  

1. Ajuste gradual do preço. 

2. Cálculo da expectativa do preço com base no passado. 

3. Inclusão da dinâmica entre o mercado de terrenos e o estoque de imóveis. 

Tradicionalmente, os modelos iniciais de stock-flow assumiam como premissa 

que os mercados tinham a capacidade de se equilibrar rapidamente a qualquer 

momento, regulando a oferta e demanda através de um ajuste repentino nos preços.  
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No entanto, há várias evidências de que o mercado não se equilibra no curto 

prazo. O fato de que a variação no preço dos imóveis em si não é suficiente para 

prever a quantidade de novas construções, a observação de que uma variação no 

número de imóveis vazios gera um aumento apenas gradual nos preços e a 

tendência observada de correlação serial positiva no preço dos imóveis podem ser 

explicados apenas se o preço dos imóveis se ajustar de forma gradual em resposta 

a choques nas variáveis. 

Nesse sentido, os autores propuseram a inclusão de um mecanismo de ajuste 

gradual de preço, conforme a Equação 13. 

 Δ� = *[�∗ − �] 

      Equação 13				

 

Considerando que a solução da Equação 10 é um equilíbrio hipotético de 

preço dos imóveis e * é a taxa anual na qual os preços convergem a esse equilíbrio, 

então é possível incluir a Equação 13 ao modelo dado pelas Equações 10 a 12. 

A segunda inovação é a incorporação de como as expectativas de preço são 

formadas no modelo expandido. Nesse sentido, os autores propuseram duas formas 

de contemplar essa expectativa: a primeira assume que a demanda está baseada 

em previsões futuras e racionais e a segunda olha as movimentações recentes de 

preço no passado.  

Em um mercado eficiente, quando as variáveis exógenas são desconhecidas, 

o valor esperado dos preços no futuro deveria ser a solução mais indicada para o 

modelo. Ressalta-se que, mesmo em mercados eficientes, os preços podem exibir 

padrões sistemáticos e correlação serial, sempre que as variáveis exógenas também 

se movimentarem de forma sistemática ou se o próprio mercado permitir apenas 

ajustes graduais ao seu estoque, conforme mostra a Equação 11.  

A segunda forma de contemplar a expectativa é assumir que existe 

dependência intertemporal direta do preço em relação aos movimentos passados. A 

justificativa para a inclusão dessa forma foi dada por dois estudos (Case e Shiller 
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(1989) e Mankiw e Weil (1989)) que mostraram evidências de que esse tipo de 

extrapolação é um comportamento comum do consumidor de imóveis. 

Por fim, a terceira e última inovação proposta foi assumir que o preço dos 

terrenos, um dos mais importantes fatores na função de oferta de novas 

construções, depende do estoque de imóveis e não do nível da atividade de 

construção civil, como estabelecido pela maioria dos modelos convencionais de 

stock-flow. 

Dessa maneira, apesar do aumento no preço dos imóveis gerar um excesso 

de retorno, o nível de construção sobe apenas temporariamente (acima de um nível 

considerado normal) em resposta a esse choque. Na medida em que o estoque de 

imóveis cresce, o preço dos terrenos é pressionado para cima e acaba absorvendo 

esse excesso de retorno. Como consequência, o nível de construção volta para o 

seu padrão normal. Portanto, nesse modelo, o nível de preço determina o estoque 

de unidades do longo prazo e o nível de construção responde a um aumento no 

preço apenas de forma temporária, até que o estoque existente alcance o equilíbrio 

de longo prazo. 

Ricardo 1  (1817), Alonso 2  (1964), Mills 3  (1972), Muth 4  (1969) e Wheaton 5 

(1974) apud DiPasquale e Wheaton (1994) desenvolveram uma teoria de espaço 

urbano para lidar com essa dinâmica entre o mercado de terrenos e o estoque de 

imóveis. Tomando como base essa teoria, DiPasquale e Wheaton (1994) 

incorporaram ao modelo o estoque de imóveis como forma de prever o nível de 

construção, resultando na Equação 14. 

 Δ� = � − 	�� = *[�∗(��, �) − �] − 	�� 

      Equação 14				

                                                           
1
 RICARDO, D. On the Principles of Political Economy and Taxation. Londres. 1817. 

2
 ALONSO, W. Location and Land Use. Harvard Univ. Press, Cambridge, MA. 1964. 

3
 MILLS, E.S. Studies in the Structure of the Urban Economy. Johns Hopkins Univ. Press. Baltimore. 1972. 

4
 MUTH, R.F. Cities and Housing. University of Chicago Press, Chicago. 1969 

5
 WHEATON, W.C. A Comparative Static Analysis of Urban Spatial Structure. Journal of Economic Theory, v. 9, n. 

2, p. 223-237. 1974 
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Onde �∗(��, �)	é o estoque de imóveis de longo prazo, ��	representa uma 

cadeia de parâmetros de custo (como na Equação 11) e * é a velocidade com que o 

estoque se ajusta às novas construções.  

Portanto, o nível de preço dos imóveis gera novas construções apenas se o 

valor de �∗	for maior do que o nível atual de estoque. Consequentemente, uma 

grande cidade com baixo crescimento pode apresentar preços altos de terrenos e 

imóveis, porém com pouca ou nenhuma construção, uma vez que o estoque 

corrente já estaria ajustado ao equilíbrio de longo prazo. Por outro lado, uma cidade 

bem menor com crescimento rápido pode apresentar preços baixos e, ao mesmo 

tempo, uma velocidade alta de novas construções, dado que �∗ está apontando no 

longo prazo para uma quantidade superior ao estoque corrente. 

Tomando como base os dados do mercado imobiliário dos EUA entre as 

décadas de 60 e 90, os autores encontraram forte evidência estatística de que existe 

um processo gradual de ajuste dos preços, contrariando as premissas assumidas 

nos modelos convencionais.  

Foi observado também que a elasticidade da demanda em relação à renda e 

ao preço dos imóveis é bem menor do que as estimativas realizadas em estudos 

anteriores. Outro ponto observado foi a maior sensibilidade da demanda por imóveis 

ao seu próprio nível de preço do que ao custo de possuir um imóvel, novamente 

contrariando os modelos teóricos. 

Finalmente, em contraposição a um artigo publicado por Mankiw e Weil 

(1989), o resultado das estimações revela que as mudanças demográficas dos EUA 

em 1990 não terão um impacto negativo tão severo sobre a demanda por imóveis 

como previsto por esses autores. O modelo de DiPasquale e Wheaton (1994) sugere 

que, apesar dessas mudanças desacelerarem a apreciação do preço dos imóveis, o 

impacto será relativamente pequeno, porque a elasticidade de longo prazo da oferta 

em relação ao preço atenuará o efeito das mesmas. 

Outro exemplo de utilização de modelo estruturado de oferta e demanda foi 

dado por Case (1986) que explicou as taxas de crescimento do preço dos imóveis 
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na cidade de Boston nos EUA em relação a outras localidades do país entre os anos 

de 1978 e 1985.  

O autor analisou até que ponto a variação do preço dos imóveis poderia ser 

determinada por mudança nos fatores macroeconômicos como crescimento da 

população, da taxa de emprego e da renda, taxas de financiamento imobiliário e 

custos de construção.  

O modelo acima mencionado consiste essencialmente de duas equações: 

uma função de demanda e outra de oferta que contemplam como variáveis 

independentes o preço dos imóveis e os fatores macroeconômicos mencionados. Já 

a variável dependente em ambas as equações é o log do total de lançamentos de 

imóveis em cada ano. Ao igualar e resolver as duas equações, os coeficientes 

obtidos representam as elasticidades de cada variável independente. 

Apesar de o modelo apontar para um crescimento no preço dos imóveis por 

conta da melhora dos fatores macroeconômicos no período analisado, ele falhou em 

oferecer uma explicação adequada para o rápido crescimento no preço ocorrido a 

partir de 1983.  

Sendo assim, como alternativa para explicar esse substancial aumento, Case 

utilizou uma teoria econômica aplicada anteriormente para identificar bolhas nos 

preços em mercados financeiros e de câmbio e mostrou que o mercado imobiliário 

estava preso a uma espiral de expectativa. Ademais, o autor explicou que as 

expectativas de ganhos futuros de capital estavam influenciando o comprador de 

imóveis a aceitar um preço maior, resultando em uma antecipação de ganhos do 

mercado imobiliário. 

No Brasil, também foram realizados alguns estudos sobre o mercado 

imobiliário utilizando modelos de oferta e procura. 

Santos e Cruz (2000), por exemplo, adaptaram o modelo criado por 

DiPasquale e Wheaton (1994) e o testaram empiricamente com dados do mercado 

imobiliário da Região Metropolitana de São Paulo.  

As principais conclusões do estudo dos autores são: o mercado de habitação 

tem um forte comportamento cíclico, a oferta de novas habitações possui 
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elasticidade-preço unitária, a taxa de juros e o custo da terra urbana apresentam 

elasticidade de 0,5. O custo da construção civil, apesar de produzir um efeito 

negativo na oferta de novas habitações, não se revelou significativo em nível de 

confiança de 10%. A demanda por novas habitações apresentou resultado 

divergente do esperado, uma vez que se mostrou com elasticidade-preço maior do 

que um, isto é, a habitação seria um bem elástico. Sendo assim, a taxa de juros tem 

efeito negativo sobre o comportamento da demanda e a renda tem uma forte 

correlação com a procura por imóveis. 

Baseado também em um modelo de oferta e demanda de como funcionam os 

mercados spot e forward, criado por Davidson (1978), Bezerra et al (2010) 

construíram alguns indicadores para examinar a evolução dos mercados de imóveis 

na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, no triênio 2005/2007. O objetivo foi 

verificar o impacto nos preços dos imóveis, tomando como base o influxo de capital 

estrangeiro e o comportamento do crédito habitacional. Com isso, os autores 

concluíram que esses fatores contribuíram para a formação e sustentação de uma 

bolha, estimulando a valorização acentuada dos preços dos ativos imobiliários. 

Partindo de uma abordagem mais empírica, Balarine (1997) explora a 

formação dos preços habitacionais na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 

do Sul, utilizando-se dos efeitos das variáveis macroeconômicas auxiliares à 

interpretação de comportamentos micro. Tomando como base inicial dez variáveis 

macroeconômicas, o autor seleciona três (estoque habitacional, renda e inflação) 

para construir um modelo que explica a formação de preços no mercado local. Como 

resultado, conclui que muito das tendências e padrões na formação de preços 

habitacionais regionais podem ser explanados em análises macroeconômicas. 

 

2.4. Modelos Não Estruturais 

Tradicionalmente os pesquisadores vêm utilizando modelos estruturais para 

analisar o impacto dos fatores macroeconômicos sobre o preço dos imóveis, em que 

pese esse tipo de modelo impor restrições sobre os coeficientes que, em muitos 

casos, podem ser consideradas inflexíveis e extremas, dificultando a revisão e o 

correto ajuste do modelo (Baffoe-Bonnie (1998)). 
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Sendo assim, a aplicação de modelos não estruturais seria mais 

recomendável, pois permite a utilização de forma endógena das variáveis 

macroeconômicas e possibilita que os próprios dados e, não o pesquisador, 

especifiquem a estrutura dinâmica do modelo. 

Dentro dessa linha, muitos estudos escolheram utilizar o modelo VAR, 

concebido por Sims (1980, 1982) e popularizado por Doan, Littleman e Sims (1984), 

porque todas as variáveis são assumidas como endógenas, apenas restrições fracas 

são estabelecidas para entender o comportamento das variáveis de interesse e 

normalmente se emprega uma defasagem comum para todas as variáveis do 

modelo.  

Segundo Baffoe-Bonnie (1998) e Pindyck e Rubenfeld (1991), o método 

consiste basicamente em especificar (1) um conjunto de variáveis endógenas e 

exógenas que interagem entre si e consequentemente deveriam ser incluídas como 

parte do modelo econômico e (2) o maior número necessário de defasagens a fim de 

capturar os efeitos que as variáveis produzem entre si ao longo dos períodos. 

Um modelo VAR de ordem n pode ser resumido da seguinte forma: 

 Γ(/)�0 = Γ +	10     

      Equação 15				

 Γ(/) = 2 −	Γ�ϕ− Γ�/�−. . . Γ5/5     

      Equação 16				

 

Onde �0 é um vetor de n x 1 variáveis, Γ = (Γ�6, … , Γ�6) é um vetor de n x 1 

constantes e 10 é um vetor de n x 1 variáveis aleatórias, sendo que cada uma é 

serialmente não correlacionada com variância constante e média zero.  

A Equação 16 é o operador auto-regressivo vetorial de ordem n ou, um 

polinômio matricial n x n em ϕ, onde 2 é a matriz identidade de ordem n, Γ7  são 

matrizes n x n constantes, com elementos Γ89
(7), i, j = 1, ...,n, k = 1, ..., p.  

A técnica apropriada para estimação é o método de mínimos quadrados, dado 

que os termos de erros (10) são serialmente não correlacionados. O primeiro passo 
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antes de iniciar qualquer estimação do modelo é determinar a ordem da defasagem. 

Se ϕ é a ordem de defasagens, o número de coeficientes a ser estimado é :(:/ +

;), onde c é o número de constantes. 

O modelo VAR acima assume que inovações sobre 10 são não antecipáveis e 

se tornam parte do conjunto de informações somente no período seguinte. Portanto, 

os impactos antecipáveis ou esperados sobre as variáveis são capturados nos 

coeficientes do polinômio enquanto os resíduos capturam os eventos não esperados 

ocorridos no mesmo período.  

Dessa maneira, o impacto de choques não antecipados no preço dos imóveis 

pode ser analisado através da utilização de funções impulso resposta e de técnicas 

de decomposição da variância, obtidas a partir da representação de médias móveis 

do modelo VAR abaixo: 

 X0 = Ω +�(/)1 

      Equação 17				

 M(/) = 2 +M�ϕ −M�ϕ+⋯     

      Equação 18				

 

Onde Ω é uma constante e M é a matriz de coeficientes da representação da 

média móvel que pode ser obtida a partir da substituição sucessiva nas Equações 

15 e 16. Os elementos da matriz M correspondem a uma resposta ao longo do 

tempo da variável i a partir de um choque unitário na variável j. Essa função resposta 

possibilita analisar o comportamento dinâmico das variáveis de interesse como 

preço e estoque vendido dos imóveis. 

Utilizando o modelo acima, Baffoe-Bonnie (1998) analisou o efeito dinâmico 

de quatro variáveis macroeconômicas sobre o preço e a quantidade de imóveis 

vendidos em âmbito regional e nacional dos EUA. As funções impulso resposta 

derivadas do VAR sugerem que as variáveis macroeconômicas produzem ciclos no 

preço e na quantidade de imóveis vendidos. Observou-se também que o mercado 

de imóveis é muito sensível a choques na taxa de emprego e de juros, e, além disso, 

os resultados indicam que o modelo não captura bolhas especulativas ou picos no 

preço e na quantidade de imóveis vendidos. 
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Dentro dessa mesma linha metodológica, Sutton (2002) examina até que 

ponto a variação do preço em seis países desenvolvidos (EUA, Reino Unido, 

Canadá, Irlanda, Holanda e Austrália) pode ser atribuída à variação no PIB, na taxa 

de juros ou na Bolsa.  

Para reduzir a quantidade de parâmetros em relação ao tamanho da amostra, 

o autor aplicou uma restrição no modelo sobre a variável Bolsa, assumindo que 

dentro de um horizonte temporal de um trimestre, não é possível prever o retorno 

dela com base nas outras variáveis, resultando no seguinte modelo: 

Δy0 = ;� + ∑ �8
B
8C� Δy0D� + ∑ �8

�E
8CF G0D� + ∑ �8�H

8C�I ΔJ0D� +
∑ �8
K�
8C�L Δ�0D� + ��0    

      Equação 19				

r0 = ;� + ∑ �8
B
8C� Δy0D� + ∑ �8

�E
8CF G0D� + ∑ �8�H

8C�I ΔJ0D� +
∑ �8
K�
8C�L Δ�0D� + ��0   

      Equação 20				

Δs0 = ;K + �K0   

      Equação 21				

Δp0 = ;H + ∑ H8
B
8C� Δy0D� + ∑ H8

�E
8CF G0D� + ∑ H8�H

8C�I ΔJ0D� +
∑ H8
K�
8C�L Δ�0D� + �H0   

      Equação 22				

 

Onde Δy0 é a taxa de crescimento do PIB real entre o trimestre t-1 e t, r0 é a 

taxa real de juros, Δs0 representa a taxa de crescimento da Bolsa real, Δp0 é a taxa 

de crescimento do preço real dos imóveis e � é a forma reduzida do erro. 

As Equações de 19 a 22 foram estimadas usando o método de mínimos 

quadrados com os dados de cada país e a função impulso resposta foi derivada a 

partir dos parâmetros estimados.  

Contudo, uma dificuldade que surgiu ao analisar a propriedade dinâmica foi o 

potencial para correlação contemporânea entre as equações dos � s. Não faria 

sentido estudar as respostas de um sistema a choques se historicamente o distúrbio 

tem a tendência de mover junto com os termos na forma reduzida do erro. Por esse 

motivo, a função resposta impulso não foi computada na forma reduzida de 
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resíduos. Em vez disso, em linha com Sims (1980), ela foi computada usando uma 

representação triangular dos termos na forma reduzida de erro, conforme abaixo: 

u�0 = Q�0   

      Equação 23				

u�0 = R�,�Q�0 + Q�0   

      Equação 24				

uK0 = RK,�Q�0 + R�,�Q�0 + QK0   

      Equação 25				

uH0 = RH,�Q�0 + RK,�Q�0 + RH,KQK0 + QH0   

      Equação 26				

 

Como resultado, a partir de dados empíricos de cada um dos países 

analisados, foi verificado que um choque na renda implicou em aumento de 1 a 4% 

no nível de preços dos imóveis no período de três anos, enquanto que um choque 

nos juros levou a um aumento de 0,5 a 1,5% nos preços dos imóveis em um ano. 

Para a situação de um choque nas ações, o modelo sugere a existência de uma 

relação positiva entre ação e preços dos imóveis que pode estar associada ao fato 

de que um aumento nas ações normalmente reflete em um aumento na renda.  

No exemplo dos EUA, o impacto das flutuações nas ações nos preços dos 

imóveis foi menor do que em outros países. Esse caso pode ser explicado por duas 

prováveis causas: i) ganhos no mercado de ação podem não ter sido permanentes 

para os proprietários de casas; e ii) ações podem ser um substituto dos ativos em 

imóveis. A conclusão do estudo é que essas três variáveis tiveram um importante 

papel na alta recente dos preços dos imóveis nos países analisados. 

Tsatsaronis e Zhu (2004) utilizaram uma variação do modelo VAR chamada 

SVAR (vetor autoregressivo estrutural) para analisar as principais forças que 

determinam o preço dos imóveis para um conjunto de países industrializados. O 

modelo utiliza cinco variáveis endógenas (PIB, inflação, taxa de juros reais de curto 

prazo, diferença entre taxa de juros de longo e curto prazo e crescimento do crédito 

imobiliário) para explicar o preço dos imóveis. Conclui-se que a inflação é um dos 
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principais direcionadores dos preços dos imóveis e que a resposta dos preços dos 

imóveis a um choque no crédito é mais forte nos países que adotaram padrões de 

contabilidade de financiamento ajustados a preços de mercado. 

Utilizando um modelo VAR com correção de erros (VEC), McGibany e 

Nourzad (2004) analisaram as relações de longo e curto prazo entre preço de 

imóveis e taxa de juros dos financiamentos imobiliários. Os modelos especificados 

indicam que existe uma relação de longo prazo entre as variáveis e que existe uma 

resposta inelástica dos preços dos imóveis a choques nas taxas de juros. Entretanto, 

diferente de pesquisas anteriores, os resultados do teste de Granger (1969), das 

funções impulso resposta e da decomposição das variáveis revelam que não existe 

praticamente influência das taxas de juros sobre o preço dos imóveis no curto prazo.  

Lastrapes (2001) examina a resposta dinâmica dos preços agregados de 

imóveis a choques na oferta de dinheiro, sendo que os choques na oferta de 

dinheiro são estimados empiricamente através de um modelo VAR. Nessa linha, o 

autor usou dados mensais e descobriu que os choques monetários têm efeitos reais 

sobre o mercado de imóveis e que tanto o preço como a venda de imóveis aumenta 

no curto prazo, em resposta a um choque positivo na oferta de dinheiro, em linha 

com as teorias econômicas mais amplamente aceitas. 

No Brasil, Melo (2011) mediu o impacto de choques em algumas variáveis 

macroeconômicas no desempenho do setor imobiliário do Estado do Ceará no 

período de janeiro de 2006 a dezembro de 2010, utilizando modelos VAR e VEC.  

As variáveis utilizadas foram: crédito habitacional, a taxa básica de juros 

(SELIC), o índice de confiança do consumidor, a taxa de câmbio pela paridade do 

poder de compra, a quantidade de unidades imobiliárias lançadas e a quantidade de 

unidades imobiliárias vendidas. Como resultado, observou-se que o crédito 

habitacional e a quantidade de unidades imobiliárias lançadas apresentaram forte 

impacto positivo na quantidade de unidades imobiliárias vendidas, impacto este que 

não se mostra sustentável no longo prazo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Escolha do Modelo  

A revisão da literatura disponível sobre mercado imobiliário e a disponibilidade 

de dados no Brasil nortearam a escolha do modelo para determinar os fatores mais 

relevantes na formação do preço dos imóveis. 

Uma vez que o objetivo dessa dissertação é examinar grandes tendências do 

setor imobiliário, os modelos hedônicos não seriam os mais indicados por 

apresentarem um enfoque mais microeconômico (Santos e Cruz (2000)).  

Esses modelos são muito úteis e precisos para apreçamento de imóveis 

dentro de uma determinada localização, porque podem levar em conta toda uma 

gama de micro atributos físicos (área do imóvel, quantidade total de imóveis, etc), 

locacionais (presença de praias, verticalização, etc) e econômicos (qualificação de 

nobreza, limpeza, saneamento, etc), conforme mostrou Arraes e Filho (2008). 

No entanto, autores como Stadelmann (2010) e Li e Brown (1980) que 

acrescentaram variáveis macroeconômicas ao modelo hedônico em conjunto com 

micro atributos, constataram que a significância dessas variáveis como renda e 

população é pequena quando comparada com atributos como localização do imóvel, 

imposto e gastos do governo na comunidade. Sendo assim, esses resultados 

reforçam que o modelo hedônico não é o mais indicado para examinar fatores macro 

mais relevantes. 

Já os modelos estruturais de oferta e demanda, por terem uma visão 

agregada, não sofrem dessa limitação microeconômica dos modelos hedônicos. Não 

obstante essa vantagem, os modelos estruturais impõem restrições nos coeficientes 

que podem inibir os pesquisadores a revisar o modelo, mesmo quando os dados ou 

evidências históricas apontam nessa direção (Baffoe-Bonnie (1998)). Pela 

característica estrutural deles, são modelos de baixa flexibilidade que não permitem 

um ajuste simples sem revisar o esqueleto teórico de sustentação. 

Por outro lado, os modelos não estruturais como, por exemplo, o VAR do 

Sims (1980, 1982), também possuem uma visão agregada como os modelos 
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estruturados de oferta e demanda e, diferentemente deles, possibilitam que os 

próprios dados e, não o pesquisador, especifiquem a estrutura dinâmica do modelo.  

A principal característica desses modelos é a flexibilidade, uma vez que todas 

as variáveis são assumidas como endógenas, apenas restrições fracas são 

estabelecidas para entender o comportamento das variáveis de interesse e é 

possível empregar uma defasagem comum para todas as variáveis do modelo.  

Em função desses argumentos, optou-se por uma abordagem similar ao 

artigo do Sutton (2002) que aplica o modelo VAR para verificar o impacto de 

mudanças no PIB, na taxa de juros e no índice de ações sobre o preço dos imóveis.  

Com relação à disponibilidade da informação para estimar empiricamente o 

modelo, todas essas variáveis macroeconômicas possuem uma série histórica longa 

o suficiente e com a periodicidade necessária, disponível para acesso público. No 

caso do preço dos imóveis, o autor utilizou uma série publicada por uma entidade do 

setor imobiliário. 

 

3.2. Descrição das Variáveis e do Modelo  

O preço dos imóveis foi obtido a partir do Secovi-SP (sindicato do mercado 

imobiliário do Estado de São Paulo) que disponibilizou uma série mensal com o 

preço em reais dos imóveis residenciais da cidade de São Paulo de janeiro de 2001 

a novembro de 2012.  

O PIB foi obtido através do site do Banco Central do Brasil (BACEN) que 

publica uma série mensal da estimativa do PIB em reais com dados desde janeiro de 

1990.  

A taxa de juros foi obtida através do mesmo site do BACEN que publica uma 

série mensal com a taxa a.d. pós-fixada de financiamento imobiliário para pessoa 

física com dados desde maio de 2000 (tipicamente mais de 99,5% dos 

financiamentos imobiliários no Brasil utilizam uma taxa pós-fixada).  
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Finalmente, o índice de Bolsa foi calculado como uma média aritmética 

simples mensal do Ibovespa, índice diário disponibilizado pela BMFBovespa desde 

27 de abril de 1993. 

Com o objetivo de eliminar o efeito da inflação sobre a análise, todas as 

variáveis foram desinflacionadas pelo índice IGP-DI, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas. O preço dos imóveis e o índice da Bolsa foram desinflacionados 

pelo período compreendido entre o mês da sua publicação até novembro de 2012. O 

PIB foi desinflacionado pelo IGP-DI centrado do mês, conforme metodologia do 

BACEN. No caso do cálculo da taxa de juros real, foi aplicada a mesma metodologia 

utilizada por Sutton (2002), que subtrai da taxa de juros nominal a.a. do período a 

inflação a.a. do período anterior.  

A Figura 2 mostra o histograma e a estatística descritiva de cada variável 

analisada. 

  

Figura 3 – Histograma e estatística descritiva das variáveis analisadas 
Fonte: Secovi-SP, BM&FBovespa, Banco Central do Brasil e FGV 
 

Onde precoigp é o preço desinflacionado em reais dos imóveis, pibigp é a 

estimativa desinflacionada do produto interno bruto em reais, txfinim é a taxa real 

a.a. de financiamento imobiliário e ibovigp é a média aritmética simples 

desinflacionada do índice Ibovespa. 
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Visando estreitar a amplitude entre os valores extremos e não extremos e 

tornar o modelo menos sensível a observações díspares (ou extremas), Wooldridge 

(2006) sugere aplicar um logaritmo natural sobre as variáveis, o que resultou nas 

variáveis lnprecoigp, lnpibigp e lnibovig.  

Considerando que o modelo VAR pressupõe que as variáveis das equações 

são estacionárias, foi realizado um teste estatístico de Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) para confirmar a hipótese nula de que a variável tem raiz unitária.  

Tabela 1 - Testes de ADF sobre variáveis em nível (1) 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Notas: (1) Hipótese nula: variável tem raiz unitária 

(2) p-valor de um lado conforme MacKinnon (1996) 
(3) Se Probabilidade > 0,05, assume-se não estacionário 

 

Com exceção da variável txfinimigp, os resultados do teste ADF apresentados 

na Tabela 1 apontaram uma probabilidade alta de que todas as variáveis sejam não 

estacionárias, indicando a necessidade de se realizar um tratamento para que 

possam ser empregadas no modelo VAR.  

Nesse sentido, foi utilizada uma diferenciação anual das variáveis da seguinte 

forma (t medido em meses): 

ST:�GU;V#W�12�0 =
T:�GU;V#W�0

T:�GU;V#W�0D��
 

      Equação 27				

Fator Macroeconômico
(Variável)

Probabilidade (2) Estacionária? (3)

Preço dos Imóveis
(lnprecoigp)

0,8628 Não

PIB
(lnpibigp)

0,8022 Não

Taxa de Juros
(txfinimigp)

0,0281 Sim

Bolsa
(lnibovigp)

0,6086 Não
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ST:�#ZW�12�0 =
T:�#Z#W�0

T:�#Z#W�0D��
 

      Equação 28				

S$�[#:#\#W�12�0 = $�[#:#\#W�0 − $�[#:#\#W�0D�� 

      Equação 29				

ST:#ZV]#W�12�0 =
T:#ZV]#W�0

T:#ZV]#W�0D��
 

      Equação 30				

 

O teste ADF realizado sobre as variáveis diferenciadas indica que todas se 

tornaram estacionárias, conforme mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 - Testes de ADF sobre variáveis em diferença (1) 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Notas: (1) Hipótese nula: variável tem raiz unitária 

(2) p-valor de um lado conforme MacKinnon (1996) 
(3) Se Probabilidade > 0,05, assume-se não estacionário 

 

Além disso, a utilização da variação anual também permite reduzir a 

volatilidade das variáveis analisadas, facilitando a captura da dinâmica entre elas 

nas estimações. 

Uma vez esclarecido o racional da escolha do modelo VAR sobre os demais e 

realizadas as transformações sobre a variável dependente e as independentes, as 

Fator Macroeconômico
(Variável)

Probabilidade (2) Estacionária? (3)

Preço dos Imóveis
(dlnprecoigp12M)

0,0078 Sim

PIB
(dlnpibigp12M)

0,0077 Sim

Taxa de Juros
(dtxfinimigp12M)

0,0000 Sim

Bolsa
(dlnibovigp12M)

0,0083 Sim
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equações que determinam um modelo dinâmico de formação de preço de imóveis 

podem ser descritas da seguinte forma: 

ST:�#Z#W�12�0 =
	;� + ∑ �8

5
8C� ST:�#Z#W�12�0D8 + ∑ �(5^8)

5
8C� S$�[#:#\#W�12�0D8 +

∑ �(�5^8)
5
8C� ST:#ZV]#W�12�0D8 + ∑ �(K5^8)

5
8C� ST:�GU;V#W�12�0D8 + ��0    

      Equação 31				

S$�[#:#\#W�12�0 =
;� + ∑ �8

5
8C� ST:�#Z#W�12�0D8 + ∑ �(5^8)

5
8C� S$�[#:#\#W�12�0D8 +

∑ �(�5^8)
5
8C� ST:#ZV]#W�12�0D8 + ∑ α�(K`^a)

`
aC� ST:�GU;V#W�12�bDa + u�b     

      Equação 32				

ST:#ZV]#W�12�0 =
	;K + ∑ K8

5
8C� ST:�#Z#W�12�0D8 + ∑ K(5^8)

5
8C� S$�[#:#\#W�12�0D8 +

∑ K(�5^8)
5
8C� ST:#ZV]#W�12�0D8 + ∑ K(K5^8)

5
8C� ST:�GU;V#W�12�0D8 + �K0     

      Equação 33				

ST:�GU;V#W�12�0 =
	;H + ∑ H8

5
8C� ST:�#Z#W�12�0D8 + ∑ H(5^8)

5
8C� S$�[#:#\#W�12�0D8 +

∑ H(�5^8)
5
8C� ST:#ZV]#W�12�0D8 + ∑ H(K5^8)

5
8C� ST:�GU;V#W�12�0D8 + �H0     

      Equação 34				

 

Onde ;9 e 97 são constantes, �90 são os erros residuais do modelo, t é o mês 

de referência da variável dependente e m é a defasagem em meses do efeito das 

variáveis independentes sobre a variável dependente. 

 

3.3. Resultado Esperado do Modelo  

Foi realizada uma pesquisa na literatura para verificar qual seria o resultado 

esperado do preço dos imóveis a um choque positivo nos fatores macroeconômicas 

de PIB, taxa de juros e Bolsa, conforme ilustra a Tabela 3. 



37 

 

Tabela 3 - Resultado Esperado do Preço dos Imóveis a um Choque nos Fatores 
Macroeconômicos 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 

 

Conforme Sutton (2002), a demanda por imóveis assim como qualquer outro 

bem está positivamente relacionada à riqueza e à renda real dos consumidores. 

Sendo assim, um eventual crescimento do PIB implicará em um aumento da riqueza 

e da renda (assumindo que haverá uma distribuição entre os consumidores), 

resultando dessa forma em um aumento na demanda por imóveis e, 

consequentemente, no preço dos mesmos.  

Além de concordarem com Sutton (2002) em relação à correlação positiva 

entre PIB e preço, Tsatsaronis e Zhu (2004) argumentam que o PIB é uma variável 

versátil porque consegue sumarizar a informação contida em uma série de medidas 

que afetam a renda e riqueza, como a taxa de desemprego e os salários. 

Reforçando, portanto, a sua relevância neste estudo. 

Sutton (2002) argumenta que o imóvel é um ativo que proporciona um serviço 

de habitação durante um longo período e o valor implícito do imóvel é o valor 

presente do fluxo de serviço esperado. Consequentemente, o valor do imóvel 

dependerá da taxa de juros atual e esperada utilizada para descontar a valor 

presente esse fluxo de serviço. Com essa visão, um choque positivo na taxa de juros 

reduzirá o valor do imóvel, dado que se reduzirá o valor presente. A análise análoga 

vale para um choque negativo na taxa de juros. 

Usando uma abordagem mais monetarista, Baffoe-Bonnie (1998) utiliza dois 

cenários para ilustrar o efeito negativo da taxa de juros sobre o preço dos imóveis. 

Ele explica que uma queda abrupta no estoque de dinheiro causaria em primeiro 

lugar um excesso de demanda por dinheiro e crédito e, então, um aumento nas 

Fator Macroeconômico
(variável no modelo)

PIB
(dlnpibigp12M)

Taxa de Juros
(dtxfinimigp12M)

Bolsa
(dlnibovigp12M)

Resultado esperado do Preço dos 
Imóveis (dlnprecoigm12M) a um choque 

positivo no fator
(+) (-) (+) ou (-)

Literatura de suporte
Sutton (2002) e 

Tsatsaronis e Zhu (2004)

Sutton (2002), Baffoe-
Bonnie (1998) e Santos e 

Cruz (2000) 

Sutton (2002) e Abelson et 
al (2005)
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taxas de juros. Taxas de juros mais altas inibem a atividade de consumo de imóveis, 

reduzindo a demanda e, consequentemente, o nível de preços.  

Por outro lado, um aumento no estoque de dinheiro estimula o volume de 

investimentos através da redução da taxa de juros. Se a taxa de juros da economia 

cai, ceteris paribus, o custo real de uma unidade do serviço de habitação cai e a 

demanda por esse serviço sobe. Dado que cada serviço de habitação corresponde a 

um imóvel, a demanda por novas unidades de imóveis aumentará, carregando o 

preço real dos imóveis consigo. 

Santos e Cruz (2000) testaram empiricamente um choque na taxa de juros 

sobre o preço dos imóveis na Região Metropolitana de São Paulo e confirmaram a 

correlação negativa entre as variáveis. No entanto, notaram que o efeito do choque 

nos juros não era muito elevado, porque, o choque além de estimular a demanda por 

imóveis, também favorece a oferta ao baratear o custo de financiamento das 

construtoras. 

Um choque na Bolsa pode causar tanto um impacto positivo como negativo 

no preço dos imóveis. Sutton (2002) verificou empiricamente a existência de uma 

relação positiva entre Bolsa e o preço dos imóveis em seis países desenvolvidos e 

argumentou que existe uma tendência da Bolsa prever o PIB. Nessa hipótese, um 

aumento na Bolsa resultaria em um aumento na riqueza e renda dos consumidores, 

provocando um aumento da demanda e do preço dos imóveis.  

Por outro lado, Abelson et al (2005) chegaram a uma conclusão contrária ao 

analisar o mercado imobiliário da Austrália no período compreendido entre os anos 

1987 e 2000. Nesse período, houve um efeito de substituição de ativos da Bolsa por 

imóveis, resultando em uma queda nos índices de ações e, consequentemente, um 

aumento da demanda e preço dos imóveis.  
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4 RESULTADOS 

O primeiro passo antes de se iniciar as estimações é determinar a defasagem 

m, ou seja, mensurar até que ponto o passado determina o futuro.  

Uma ferramenta útil para auxiliar nessa tarefa é um critério criado por Akaike 

(1987) que busca otimizar a significância do modelo em relação às defasagens, 

chamado Akaike Information Criterion (AIC).  

Ao aplicar esse critério sobre o modelo definido pelas Equações 31 a 34, 

verificou-se que a defasagem ótima seria dada por 12 meses, porque, segundo esse 

critério, menores valores são preferidos. A Tabela 4 mostra os resultados do critério 

por defasagem. 

Tabela 4 - Critério para seleção de defasagem 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Notas: (1) Menores valores são preferidos 

(2) Defasagem selecionada por AIC 
 

Visando dar maior segurança na utilização da defasagem encontrada por AIC, 

foi executada uma série de estimações utilizando as Equações 31 a 34 com 

diferentes combinações de defasagem. As estimações empíricas confirmam o 

resultado do AIC, indicando que a melhor defasagem para as variáveis seria de doze 

meses, com exceção da Bolsa, cuja melhor defasagem encontrada foi de onze 

meses. 

 

Descasamento AIC (1)

0 -21,2214
1 -31,7539
2 -32,8873
3 -32,9426
4 -33,2650
5 -33,3136
6 -33,3377
7 -33,3843
8 -33,6608
9 -33,6228
10 -33,5847
11 -33,6203
12  -33,68641(2)
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Do ponto de vista econômico, esse resultado significa que eventuais 

mudanças no PIB, na taxa de juros ou na Bolsa levariam praticamente um ano para 

serem refletidas sobre o preço dos imóveis.  

Visando dar maior embasamento teórico a essa constatação, foi realizada 

uma pesquisa na literatura sobre o efeito retardado de mudanças nas variáveis 

macroeconômicas sobre o preço dos imóveis, porém não foi identificado nos estudos 

analisados um padrão comum de defasagem.  

Lastrapes (2001), por exemplo, observa que, em resposta a um choque na 

oferta de dinheiro, o preço do imóvel no mercado nacional dos EUA sobe apenas 

0,1% no curto prazo para então atingir um pico de 0,7% somente após um ano e 

meio passado o choque. Em linha com Lastrapes, Sutton (2002) verifica que um 

choque de 1% na taxa de crescimento do PIB de seis países industrializados gera 

uma resposta de 1 a 4% no preço real dos imóveis depois de três anos, confirmando 

uma relação de longo prazo. McGibany e Nourzad (2004) também encontraram 

evidências robustas de uma relação de longo prazo entre a taxa de juros e o preço 

dos imóveis, concordando com os resultados dos autores acima. 

Por outro lado, Melo (2011) encontra uma resposta de curto prazo ao 

constatar que choques nas variáveis macroeconômicas como crédito habitacional ou 

taxa de juros são refletidos entre um a três meses sobre as quantidades imobiliárias 

vendidas no mercado do Estado do Ceará.  

O motivo de não existir um padrão comum pode estar associado às 

características peculiares de cada país ou mercado. No Brasil, o baixo índice de 

poupança do consumidor médio poderia estar retardando o reflexo do choque das 

variáveis macroeconômicas sobre o preço. Por causa dessa característica, o 

potencial comprador de imóvel necessitaria de um tempo maior (possivelmente um 

ano) após um aumento no PIB (e, por consequência, na sua renda) para juntar 

recursos suficientes para a aquisição de um imóvel.  

Outra hipótese para o efeito retardado do aumento do PIB sobre o preço 

consiste na possibilidade de que uma parte desse incremento de riqueza não seja 

imediatamente transferida para imóveis e sim para bens duráveis de menor valor 
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como carros, eletrodomésticos, eletrônicos, etc. Somente após adquirir esses bens 

de menor valor, o consumidor estaria disposto a investir em um imóvel. 

Já a resposta mais lenta do potencial comprador de imóveis a mudanças na 

taxa de juros pode estar relacionada a um conservadorismo na tomada de decisão, 

preferindo esperar um tempo maior até ter segurança de que a taxa permanecerá 

em patamares baixos no longo prazo. 

Uma vez encontrada a defasagem, é preciso elucidar se as variáveis do 

modelo possuem relações de causalidade entre si.  

Conforme explica Morettin (2011), Granger (1969) define causalidade em 

termos de previsibilidade: a variável X causa a variável Y, se o presente de Y pode 

ser previsto mais eficientemente usando valores passados de X do que não usando 

esse passado.  

O teste de Granger, portanto, é uma ferramenta estatística que permite 

verificar a probabilidade de causa Granger entre variáveis, assumindo como 

hipótese nula de que não existe relação causal entre elas. 

A Tabela 5 mostra os resultados do teste Granger aplicado sobre as variáveis 

de interesse e tomando como parâmetro a defasagem ótima determinada pelo AIC 

de 12 meses.  

Tabela 5 - Teste de Causalidade Granger 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota:  (1) Probabilidade considerando que a hipótese nula é não causa Granger 
 (2) Período de janeiro de 2001 a novembro de 2011 (131 observações) 
 (3) Defasagem de 12 meses 

Preço dos Imóveis
(dlnprecoigp12M)

não causa Granger 
em:

PIB
(dlnpibigp12M)

não causa Granger 
em:

Taxa de Juros
(dtxfinimigp12M)

não causa Granger 
em:

Bolsa
(dlnibovigp12M)

não causa Granger 
em:

Preço dos Imóveis
(dlnprecoigp12M)

- 0,0000 0,0074 0,0088

PIB
(dlnpibigp12M)

0,0000 - 0,0000 0,0000

Taxa de Juros
(dtxfinimigp12M)

0,0560 0,0407 - 0,0562

Bolsa
(dlnibovigp12M)

0,0000 0,0000 0,0011 -
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Foi assumido que a hipótese nula é rejeitada se a probabilidade for menor do 

que 5%. Conforme mostra a primeira linha da Tabela 4, o teste indica que existe alta 

probabilidade de que todas as variáveis macroeconômicas possuam uma relação 

causa Granger com o preço dos imóveis, uma vez que a probabilidade de rejeitar a 

hipótese nula é menor do que 5% para todos os casos. 

Uma vez confirmado pelo teste de Granger que existe uma probabilidade alta 

de correlação entre o preço dos imóveis e as variáveis macroeconômicas, o próximo 

passo foi realizar as estimações, usando o modelo VAR dado pelas Equações 31 a 

34, cujos resultados estão apresentados na Tabela 6. Foi utilizada a defasagem 

ótima de doze meses para todas as variáveis com exceção da Bolsa, cuja melhor 

defasagem encontrada empiricamente foi de onze meses. 

Tabela 6 - Resultado da regressão do modelo com todas as variáveis 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota: (1) Período de dezembro de 2002 a novembro de 2011 (120 observações) 

 

Fator Macroeconômico
(variável no modelodescasamento)

Coeficiente
(Desvio Padrão)

[Estatística t]

PIB
(dlnpibigp12M-11)

Juros
(dtxfinimigp12M-11)

Bolsa
(dlnibovigp12M-10)

Preço
(dlnprecoigp12M)

 0,003054 -0,034663 -0,000977  0,010478
 (0,00346)  (0,02843)  (0,00956)  (0,00387)
[ 0,88304] [-1,21911] [-0,10220] [ 2,71025]

-0,021320  0,945641 -0,002873 -0,006668
 (0,00358)  (0,02944)  (0,00990)  (0,00400)
[-5,95275] [ 32,1188] [-0,29021] [-1,66563]

-0,023304  0,142729  0,952755  0,011872
 (0,01161)  (0,09542)  (0,03209)  (0,01297)
[-2,00766] [ 1,49581] [ 29,6938] [ 0,91506]

-0,031738  0,325534 -0,027797  0,949861
 (0,02367)  (0,19454)  (0,06542)  (0,02645)
[-1,34113] [ 1,67334] [-0,42492] [ 35,9095]

 R-squared  0,364723  0,924433  0,908144  0,921343
 Adj, R-squared  0,342626  0,921805  0,904949  0,918607
 F-statistic  16,50583  351,7084  284,2404  336,7625
 Akaike AIC -8,462743 -4,249450 -6,429179 -8,240110
 Schwarz SC -8,346598 -4,133305 -6,313033 -8,123965

PIB
(dlnpibigp12M-12)

Juros
(dtxfinimigp12M-12)

Preço
(dlnprecoigp12M-1)

Outras Estatísticas Relevantes

Bolsa
(dlnprecoigp12M-11)
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A estimação do modelo resultou em um ajustamento apenas parcialmente 

bom. Enquanto o PIB (dlnpibigpm12M) e Juros (dtxfinimigp12M) mostraram um 

resultado razoável com níveis de significância de 5% e 10% respectivamente, a 

Bolsa (variável dlnibovigp) apresentou uma estatística t de apenas 0,91506, 

indicando que não existe uma correlação observável entre essa variável e o preço 

do imóvel. Essa constatação contraria tanto o artigo de Sutton (2002) que sugeriu 

uma correlação positiva quanto o de Abelson et al (2005) que apontou o oposto.  

No caso do Brasil, o impacto da participação dos investidores estrangeiros 

nas altas e baixas da Bolsa é muito elevado, oscilando em torno de 15-25% do total 

movimentado. Portanto, por ter muita sensibilidade ao apetite de risco de 

estrangeiros, a Bolsa não é um termômetro muito preciso para prever o PIB, o que 

poderia explicar a ausência de uma correlação entre Bolsa e preço, sugerida por 

Sutton (2002). 

Além disso, por conta da alta taxa de juros histórica das últimas décadas, a 

maior parte dos investidores comuns se acostumou a investir seus recursos 

majoritariamente em aplicações de renda fixa e, com isso, não se criou no Brasil 

uma cultura de investimento em Bolsa. Portanto, a tese do efeito de substituição dos 

ativos de Bolsa por imóveis dos autores Abelson et al (2005) não se aplicaria no 

Brasil.  

Considerando então que existem razões para justificar uma falta de 

correlação da Bolsa com o preço dos imóveis, ela foi retirada do modelo e uma nova 

estimação foi realizada apenas com o PIB e a taxa de juros, mantendo uma 

defasagem de 12 meses.  
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Tabela 7 - Resultado da regressão do modelo sem Bolsa 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota: (1) Período de dezembro de 2002 a novembro de 2011 (120 observações) 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados da nova estimação sem a variável Bolsa e 

demonstra que o ajustamento do PIB melhorou (nível de significância abaixo de 1%), 

no entanto, a taxa de juros deixou de ser significativa a um nível de 10%, indicando 

pouca correlação dessa variável com o preço dos imóveis no período analisado. 

 Dado que esse resultado contraria as evidências encontradas por Sutton 

(2002), Baffoe-Bonnie (1998) e Santos e Cruz (2000), é importante aprofundar as 

possíveis causas dessa contrariedade.  

A principal hipótese para explicá-la foi o estouro da crise do subprime 

americano no ano de 2007 que alterou o comportamento dos consumidores, 

levando-os a agir de forma irracional, conforme ilustrado a seguir. 

O governo iniciou no segundo semestre de 2005 um ciclo de redução da taxa 

básica de juros, diminuindo-a praticamente à metade até o início de 2008 (foi 

reduzida de 19,7% em junho de 2005 para 11,1% em janeiro de 2008).  

Fator Macroeconômico
(variável no modelodescasamento)

Coeficiente
(Desvio Padrão)

[Estatística t]

PIB
(dlnpibigp12M-11)

Juros
(dtxfinimigp12M-11)

Preço
(dlnprecoigp12M)

 0,002186 -0,029348  0,010920
 (0,00348)  (0,02836)  (0,00383)
[ 0,62897] [-1,03483] [ 2,84892]

-0,024702  0,966359 -0,004945
 (0,00320)  (0,02612)  (0,00353)
[-7,71596] [ 36,9984] [-1,40069]

-0,032376  0,329446  0,950186
 (0,02397)  (0,19556)  (0,02643)
[-1,35070] [ 1,68464] [ 35,9503]

 R-squared  0,342457  0,922963  0,920771
 Adj, R-squared  0,325451  0,920971  0,918722
 F-statistic  20,13807  463,2569  449,3677
 Akaike AIC -8,444961 -4,246848 -8,249522
 Schwarz SC -8,352044 -4,153931 -8,156606

PIB
(dlnpibigp12M-12)

Juros
(dtxfinimigp12M-12)

Preço
(dlnprecoigp12M-1)

Outras Estatísticas Relevantes
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Em linha com os resultados previstos por este modelo, o preço real dos 

imóveis reagiu a esse estímulo e começou a subir por volta de um ano depois do 

início desse ciclo de redução dos juros, ou seja, em meados de 2006.  

No entanto, quando as primeiras notícias da crise do subprime americano 

começaram a ser veiculadas em 2007, os preços reais dos imóveis reverteram esse 

processo de alta e caíram 20% até meados de 2008 (de 5.083 reais em março de 

2007 para 4.097 reais em julho de 2008), contrariando as previsões feitas pelo 

modelo.  

A partir de então, a tendência novamente se reverteu e os preços se 

recuperaram em apenas 18 meses, evidenciando que houve uma resposta 

exagerada e irracional dos consumidores à crise.  

Dessa forma, em linha com as considerações de Baffoe-Bonnie (1998), é 

esperado que, nesse período da crise, o modelo não consiga capturar de forma 

precisa esse rápido movimento no preço real dos imóveis, porque a sua construção 

não prevê o tratamento de eventos disruptivos de curta duração.  

Portanto, o ajuste final sobre o modelo VAR deve considerar não somente a 

eliminação da variável de Bolsa (dlnibovigp), por não apresentar evidência 

observável de correlação com o preço dos imóveis, mas também uma limitação da 

estimação para o período pré-crise com o objetivo de eliminar o efeito de eventos 

disruptivos.  

A Tabela 8 mostra o resultado desse modelo VAR ajustado, indicando um 

bom grau de ajustamento, tanto para o PIB como para a taxa de juros que 

apresentaram um nível de significância de 1% e 5% respectivamente. 
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Tabela 8 - Resultado da regressão do modelo sem Bolsa e limitado ao período pré-
crise 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota: (1) Período de dezembro de 2002 a agosto de 2008 (57 observações) 

 

Tabela 9 - Resultado esperado vs obtido do preço dos imóveis a um choque nos 
fatores macroeconômicos 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota: (1) Resultado do PIB e da taxa de juros obtido a partir do modelo sem bolsa e limitado ao 
período pré-crise (Tabela 8) e resultado da Bolsa obtido a partir do modelo completo com todas as 
variáveis (Tabela 6) 

 

Fator Macroeconômico
(variável no modelodescasamento)

Coeficiente
(Desvio Padrão)

[Estatística t]

PIB
(dlnpibigp12M-11)

Juros
(dtxfinimigp12M-11)

Preço
(dlnprecoigp12M)

 0,001275 -0,021113  0,010593
 (0,00365)  (0,03335)  (0,00374)
[ 0,34907] [-0,63309] [ 2,83320]

-0,022030  0,975475 -0,009395
 (0,00413)  (0,03776)  (0,00423)
[-5,32824] [ 25,8361] [-2,21950]

-0,222978  1,497514  0,906985
 (0,05047)  (0,46085)  (0,05167)
[-4,41827] [ 3,24943] [ 17,5547]

 R-squared  0,439896  0,926616  0,864546
 Adj. R-squared  0,408192  0,922462  0,856879
 F-statistic  13,87509  223,0759  112,7593
 Akaike AIC -8,324197 -3,900689 -8,277245
 Schwarz SC -8,180825 -3,757316 -8,133873

PIB
(dlnpibigp12M-12)

Juros
(dtxfinimigp12M-12)

Preço
(dlnprecoigp12M-1)

Outras Estatísticas Relevantes

Fator Macroeconômico
(variável no modelo)

PIB
(dlnpibigp12M)

Taxa de Juros
(dtxfinimigp12M)

Bolsa
(dlnibovigp12M)

Resultado esperado do Preço dos 
Imóveis (dlnprecoigm12M) a um choque 

positivo no fator
(+) (-) (+) ou (-)

Literatura de suporte
Sutton (2002) e 

Tsatsaronis e Zhu (2004)

Sutton (2002), Baffoe-
Bonnie (1998) e Santos e 

Cruz (2000) 

Sutton (2002) e Abelson et 
al (2005)

Resultado obtido nas estimações (+) (-)
Não foram encontradas 

evidências de influência da 
Bolsa sobre o Preço
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A Tabela 9 mostra que os resultados obtidos para PIB e taxa de juros estão 

em linha com o esperado e com a literatura encontrada, reforçando as hipóteses de 

racionalidade usadas na construção do modelo.  

Com base nessas hipóteses, é esperado que um aumento do PIB real 

produza um efeito positivo sobre o preço dos imóveis, pois permite que as famílias 

tenham mais recursos e possam comprar novos imóveis, gerando uma maior 

demanda e um aumento nos preços.  

De igual forma, é esperado que uma diminuição na taxa real de juros reduza o 

valor do financiamento e amplie a quantidade de famílias com capacidade financeira 

para adquirir um imóvel, aumentando a demanda e, portanto, o preço do imóvel.  

A Figura 4 mostra o resultado de um teste de raízes inversas do polinômio 

característico AR que indica boa estabilidade (estacionário) do modelo VAR. 

 

Figura 4 - Teste de raízes inversas do polinômio característico AR (1) 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota: (1) Modelo VAR estável se todas as raízes estiverem dentro do círculo 
unitário 

 

Para se aferir a dinâmica do preço em relação a choques nas variáveis 

macroeconômicas, foi utilizada a função impulso resposta normalizada através de 

uma decomposição da variância de Cholesky com erro padrão computado via 

modelo Monte Carlo de 100 repetições.  

Conforme Sutton (2002), a ordem das variáveis no modelo reflete as 

influências contemporâneas. Nesse sentido, o PIB foi a primeira variável no modelo, 
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porque se assume que os choques no crescimento do PIB influenciam todas as 

outras variáveis. A taxa de juros foi colocada em segundo, porque eventuais 

choques nos juros afetam o preço dos imóveis. Por fim, o preço dos imóveis foi 

colocado em último lugar, porque se assume que seu impacto sobre as demais 

variáveis será sentido com uma defasagem. 

A Figura 5 mostra a resposta acumulada do preço real a um choque de um 

desvio padrão no PIB real e na taxa real de juros. A linha tracejada mostra a 

potencial variação da resposta acumulada com amplitude de até dois erros padrão.  

 

Figura 5 - Função impulso resposta do Modelo VAR (1) 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota: (1) Resposta acumulada a um choque de 1 desvio padrão de Cholesky e +/- 1 erro padrão 

 

É importante relembrar que as variáveis do modelo tiveram que ser 

diferenciadas para que se tornassem estacionárias, através do cálculo da razão 

anual delas. Isso significa que cada variável em determinado período representa a 

variação dela no ano anterior. Por exemplo, o valor do PIB (dlnpibigpm12M) de 

junho de 2002 é 101,00%, ou seja, houve uma variação positiva de 1% no PIB entre 

junho de 2001 e junho de 2002. Os choques aplicados sobre as variáveis utilizando 

a função impulso resposta seguem essa mesma lógica, ou seja, repercutem sobre a 

variação delas no ano anterior.  

A partir de um acréscimo de um desvio padrão no PIB, o preço real dos 

imóveis começa a reagir positivamente a partir do segundo ano, chegando a um pico 

de um aumento de 2% no terceiro ano. A partir desse momento, estabiliza por 

alguns meses e começa a desaceleração suave do aumento.  
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Por outro lado, o acréscimo de um desvio padrão nos juros tem um efeito 

contrário. O preço reage caindo a partir do segundo ano depois do choque, atingindo 

o piso de uma redução de 1,5% no quarto ano. A partir desse momento, reage de 

forma similar ao choque do PIB, ou seja, estabiliza e desacelera suavemente.  

Portanto, analisando a função impulso resposta, é possível concluir que (1) a 

dinâmica do preço em relação aos choques está alinhada com a intuição econômica 

e (2) existe uma reação mais rápida do preço do imóvel a choques no PIB do que a 

choques nos juros.  

Outra observação a destacar é a maior intensidade da resposta do preço a 

um choque no PIB do que a um choque nos juros.  

A resposta acumulada do preço em relação aos choques de PIB e juros foi 

similar, com diferenças pequenas na magnitude e no tempo. No entanto, o tamanho 

do choque aplicado variou bastante por conta da diferença no desvio padrão das 

duas variáveis: 5% no PIB versus 12% nos juros. Em outras palavras, para produzir 

uma resposta similar nos preços, o choque nos juros teve que ser mais do que o 

dobro do choque do PIB. 

A decomposição da variância de Cholesky ajuda a confirmar o resultado da 

análise da função impulso resposta. A Tabela 10 mostra que o efeito do choque do 

PIB sobre o preço é sentido já no segundo ano, enquanto o efeito do choque dos 

juros é mais intenso somente a partir do terceiro ano.  

Além disso, a magnitude da participação do choque do PIB sobre o preço é 

muito maior do que o choque dos juros, mesmo a partir do terceiro ano. Uma 

explicação para esse fenômeno poderia ser o fato do PIB ser um indicador real da 

economia e, portanto, teria um impacto maior e mais rápido sobre as decisões dos 

compradores de imóveis.  

Por outro lado, os juros teriam um peso menor nessas decisões, porque 

afetam o financiamento imobiliário que corresponde normalmente a apenas uma 

parte do valor total do imóvel. 
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Tabela 10 - Decomposição da variância de Cholesky sobre o preço 
(dlnprecoigp12M) 

 
Fonte: Dados trabalhados pelo autor 
Nota: (1) Média anual aritmética simples da decomposição mensal de Cholesky 
   

Fator Macroeconômico
(variável no modelodescasamento)

Média Simples 
Anual (1)

PIB
(dlnpibigp12M-11)

Juros
(dtxfinimigp12M-11)

Preço
(dlnprecoigp12M)

2o ano 21% 3% 76%
3o ano 28% 13% 59%
4o ano 25% 14% 61%
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5 CONCLUSÃO 

Este artigo buscou examinar quais são os fatores determinantes no preço dos 

imóveis, tomando como potenciais candidatos três variáveis macroeconômicas: PIB, 

taxa de juros e Bolsa.  

Contrariando Sutton (2002), não foram encontradas evidências estatísticas de 

que a Bolsa teve um impacto significativo sobre o preço dos imóveis. Uma possível 

explicação para essa observação seria a elevada participação de investidores 

estrangeiros no mercado acionário brasileiro, fazendo com que a Bolsa não seja um 

termômetro confiável do nível de riqueza, diferente do que acontece com a maior 

parte dos países industrializados analisados por Sutton. 

Observou-se uma defasagem de, no mínimo, um ano até que eventuais 

choques sobre as variáveis macroeconômicas sejam refletidos no preço dos imóveis. 

Além disso, constatou-se que a velocidade do efeito do choque do PIB sobre o preço 

é praticamente um ano mais rápida do que a do choque dos juros, atingindo o pico já 

no terceiro ano.  

A sensibilidade do preço dos imóveis ao choque do PIB é maior do que a do 

choque dos juros, necessitando de duas vezes menos estímulo para chegar à 

mesma resposta. Essa maior sensibilidade deve estar relacionada ao fato de que o 

PIB é um indicador real da economia, portanto com um peso maior sobre as 

decisões de compra de imóveis do que a redução no valor do financiamento. 

Por fim, foi verificado que o modelo apresentou um desempenho robusto no 

período pré-crise entre os anos de 2001 e 2007. No entanto, para o período pós-

crise, a variável de juros deixou de ter significância. 

A utilização da variação anual das variáveis para a construção do modelo 

permitiu reduzir a volatilidade e focar o modelo na identificação das grandes 

tendências, porém limitou a capacidade de explicar a dinâmica de movimentos mais 

repentinos ocorridos dentro de um mesmo ano. 

Além disso, o modelo não faz uma distinção explícita entre os efeitos de curto 

e longo prazo sobre as variáveis, tornando-o mais flexível para capturar a dinâmica 
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entre as variáveis, porém dificultando, por exemplo, a explicação de ciclos de alta e 

baixa dos preços. 

Uma possível extensão deste estudo, consequentemente, seria uma 

adaptação do modelo para prever o comportamento em situações de crise, com a 

possibilidade ainda de estender a análise sobre a inflação, incluindo-a como uma 

variável explícita no modelo, e/ou aprofundar o estudo sobre o efeito do preço dos 

imóveis sobre ele mesmo ao longo do tempo.  
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