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Introdução 

O desenvolvimento habitacional no Chile e no Brasil levanta questões 
importantes quanto ao papel do financiamento imobiliário e das políticas públi-
cas. A principal delas nos remete à pergunta, até certo ponto conhecida, mas 
cujas respostas ainda não são plenamente satisfatórias: o que leva um país, em 
tão pouco tempo, a atingir nível de desenvolvimento habitacional mais elevado 
que outro, mesmo tendo partido de uma situação relativamente tão ruim quan-
to a do outro? Esse contraste está ilustrado no gráfico a seguir, o qual traz a 
evolução do déficit habitacional1 relativo nas últimas quatro décadas.  

No início dos anos 90, mais precisamente em 1992, 17,8% das famílias 
chilenas habitavam em moradias deficitárias, seja do ponto de vista qualitati-
vo, seja pelo elevado adensamento. Em 2002, o déficit de habitações atingia a-
penas 9,9% das famílias. Em termos absolutos, o número de famílias no déficit 
habitacional também se reduziu, passando de 593 mil, em 1992, para 393 mil, 
em 2002. Isso é conseqüência direta, não só do processo de crescimento econô-
mico do Chile, bastante intenso nos últimos 20 anos, mas, sobretudo, da expan-
são de crédito imobiliário propiciada pelas reformas do sistema de financiamen-
to habitacional.  

O Brasil experimenta uma rápida redução do número de famílias no dé-
ficit entre 1970 e 1992, momento em que as reformas do sistema de financia-
mento habitacional brasileiro, realizadas ainda na década de 60, frutificam. 
Depois, o país vê crescer, em termos absolutos, o contingente de pessoas que 
habita em condições precárias, implicando uma diminuição do ritmo de redução 
do déficit relativo. Esse período coincide com a crise do modelo de financiamen-
to imobiliário no Brasil. O Sistema Financeiro da Habitação, que chegou a con-
ceder créditos para mais de 600 mil famílias em um único ano, financiou ape-
nas cerca de 128 mil famílias na média do período de 1992 a 2003.  

                                              
1 O déficit habitacional inclui as moradias inadequadas (rusticidade, improvisação e cortiços) e 
a coabitação. Uma definição detalhada do conceito de déficit habitacional empregada nesta 
dissertação é apresentada no Capítulo 3.  
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Gráfico I: Déficit habitacional relativo, Chile e Brasil, 1970 a 2000* 
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Fonte: Censo de Populación y Vivienda – Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, e Censo 
Demográfico – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nota: (*) os dados do Chile referem-se aos 
anos de 1970, 1982, 1992 e 2002, ao passo que os do Brasil, aos anos de 1970, 1980, 1991 e 2001. 

O objetivo geral desta dissertação é analisar a influência do crédito imo-
biliário no desenvolvimento habitacional do Chile e Brasil, considerando tam-
bém as diferenças institucionais e econômicas dos dois países. O capítulo 1 ini-
cia a discussão dos fatores determinantes do desenvolvimento habitacional des-
crevendo a história de financiamento imobiliário nos dois países. É dado desta-
que também para as políticas sociais e os arcabouços institucionais que afetam 
a dinâmica do desenvolvimento habitacional. 

O segundo capítulo apresenta os modelos tradicionais de equilíbrio no 
mercado habitacional, todos baseados na premissa de mercado de capitais per-
feito. Na seqüência da análise, é apresentada teoria de mercado de crédito ra-
cionado, proposta de Stiglitz e Weiss (1981), da qual se deriva um modelo de 
racionamento de crédito para projetos imobiliários. Nessa abordagem, a assi-
metria de informação, as restrições de riqueza, a falta de liquidez, a não satis-
fação de direitos de propriedade e de salvaguardas legais que garantam o a-
dimplemento de contratos tornam o crédito imobiliário racionado. Por fim, pro-
põe-se um modelo de equilíbrio no mercado habitacional em que o crédito é ra-
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cionado. A taxa primária de juros, a disponibilidade de fundos e o desenvolvi-
mento institucional determinam a taxa de juros de empréstimo, de forma inde-
pendente do nível de demanda por crédito, caracterizando um mercado em que 
a taxa de juros não opera como um instrumento automático de eliminação da 
escassez relativa de habitações.  

O capítulo 3 avalia, do ponto de vista quantitativo, em que medida há ra-
cionamento de crédito no Chile e no Brasil. Primeiramente, é discutida a meto-
dologia empregada para medir o déficit habitacional e são apresentadas suas 
estimativas para os dois países a partir de dados censitários das últimas três 
décadas. Então, são apresentados o modelo econométrico e a metodologia em-
pregada na pesquisa empírica, prosseguindo com a discussão de seus resulta-
dos. Nessa etapa da pesquisa busca-se identificar os fatores determinantes do 
crédito habitacional e do custo de empréstimo – a taxa primária de juros, os 
custos de transação e a oferta global de crédito – e avaliar a influência do crédi-
to sobre o déficit habitacional.  

Encerram esta dissertação um resumo das principais conclusões e uma 
breve análise das diretrizes gerais para uma política habitacional no Brasil, 
país em que o déficit de moradias é uma questão social mais grave.  



Capítulo 1 
Breve histórico do financiamento  
habitacional no Brasil e Chile 

As diferentes trajetórias do desenvolvimento habitacional do Brasil e Chile 
fazem natural o questionamento da razão para a acelerada queda no déficit chile-
no, nos últimos 10 anos, em relação ao brasileiro. Sendo a moradia o ativo fixo de 
maior importância na riqueza para as famílias de baixa renda, o sistema de finan-
ciamento habitacional e as políticas sociais de subsídio tornam-se fundamentais 
na determinação do desenvolvimento habitacional.  

Neste capítulo, são apresentadas as evoluções históricas dos sistemas de fi-
nanciamento habitacional no Chile e no Brasil. Os dois países tinham uma estru-
tura de crédito imobiliário parecida no passado, mas o Chile reformou o sistema 
em vários aspectos, logrando êxito na melhoria do desenvolvimento habitacional. 
O sucesso chileno está pautado na amplitude das reformas institucionais1 que pos-
sibilitaram a modernização dos instrumentos de fomento e a rearticulação entre o 
mercado de capitais e o mercado imobiliário. Esse esforço de mudança não pode 
ser compreendido corretamente se não for levado em consideração o aspecto mais 
amplo das reformas econômicas chilenas.  

Pretende-se com essa discussão, avaliar em que medida a estrutura do mer-
cado de crédito habitacional e a política social afetaram a dinâmica do desenvol-
vimento habitacional nos dois países. O capítulo está organizado em três seções: a 
duas primeiras seções apresentam as experiências chilena e brasileira, nessa or-
dem. A seção 3 encerra o capítulo com uma comparação entre os dois países. 

                                                           
1 Entre as reformas pode-se citar: a reforma previdenciária, a privatização de empresas públicas, o incentivo 
ao ingresso do setor privado em setores de serviços como saúde e educação, a abertura comercial e a abertura 
financeira. 
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1.1 A experiência de financiamento habitacional no Chile 

1.1.1 Antecedentes: 1940 a 1978 

Até o final da década de 50, não existia no Chile um mecanismo de crédito 
habitacional de alcance. O crédito era obtido pelo esforço individual e por entida-
des estatais que tentavam priorizar os grupos sociais mais carentes. Os bancos 
comerciais captavam recursos de investidores institucionais através de bônus hi-
potecários, com taxas de juros nominais fixas, e emprestavam os recursos às famí-
lias que remuneravam os empréstimos com base em taxas de juros também fixas. 
Apesar de os empréstimos habitacionais terem representado cerca de 50% da cap-
tação dos bancos por um longo período2, a aceleração do processo inflacionário chi-
leno acabou tornando o sistema inviável. Uma vez que as taxas de inflação supe-
ravam recorrentemente as taxas nominais acordadas nos depósitos, os poupadores 
percebiam remunerações reais negativas, enquanto que aos tomadores de emprés-
timos eram repassados, na forma de subsídio implícito, os recursos que os poupa-
dores deixavam de auferir. Essa transferência de recursos aos devedores, desesti-
mulou a oferta de capitais, levando o sistema ao colapso. 

Em 1959, começou a operar no Chile um novo sistema de financiamento 
habitacional, o Sistema de Poupança e Empréstimo (SINAP), criado com base no 
modelo de Savings & Loans (S&L) norte-americano. O SINAP introduziu o regime 
de correção monetária para operações de longo prazo, para fazer frente à acelera-
ção do processo inflacionário e a corrosão dos depósitos a prazo. O grande trunfo, 
na ocasião, foi a revitalização da captação de recursos. Além disso, o sistema insti-
tucionalizou o subsídio estatal à oferta de imóveis e, principalmente, à demanda 
por moradias. Este sistema logrou recuperar a indústria de edificação residencial 
na década de 60 e primeira metade dos anos 70.  

O gráfico 1.1 ilustra a evolução do volume de edificações residenciais entre 
os anos de 1941 e 2003. Nele, pode-se observar o impacto da mudança institucio-
nal sobre o desempenho do setor de edificações residenciais a partir dos anos 60. 
Entre os anos de 1941 e 1958 – período anterior ao SINAP – eram construídas, em 
todo o país, cerca de 5 mil unidades habitacionais por ano, em média, o que repre-
sentava cerca de 614 mil m2/ano de área construída. Durante seu período de fun-
cionamento, o SINAP teve um desempenho considerável, elevando a média anual 

                                                           
2 Morandé (1995).  
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de edificações para mais de 33 mil unidades, o correspondente a 2,1 milhões 
m2/ano de área construída.  

Gráfico 1.1: Volume de edificações residenciais, em m2 
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Fonte: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Camara Chilena de la Construcción.  

Outra diferença importante a ser observada é a relevância dos programas 
de habitação social nesse período, os quais foram viabilizados pelos subsídios e 
providos, em sua maioria, pela oferta pública. Esse fato se revela na diminuição do 
tamanho médio dos imóveis: entre 1941 e 1958, as edificações construídas tinham 
123 m2, passando para 64 m2 no período de 1959 a 1978, segundo estatísticas do 
INE (Anuario de Edificación). Em particular, as estatísticas de 1971 chamam a 
atenção, por ter sido um ano em que foram construídas quase 88 mil moradias de 
50 m2, em média. Esse monento marca a tentativa audaciosa do governo Salvador 
Allende de firmar o caráter social da política habitacional chilena. Esse fato tam-
bém é evidenciado no gráfico 1.2, o qual mostra a evolução da oferta pública e da 
oferta privada de imóveis, em US$ constantes.  
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Gráfico 1.2: Investimento públicos e privados em habitações,  
   em US$ milhões constantes de 1986 
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Fonte: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).  

Contudo, o sistema perdeu dinamismo em meados da década de 70. Contri-
buíram para isso: (i) os problemas de fluxo no sistema (a captação de recursos di-
minuiu em função da recessão e da perda de poder aquisitivo da população) e (ii) o 
descompasso, inerente ao sistema, entre os prazos de aplicação e de captação, dois 
conhecidos problemas desse tipo de sistema. A desarticulação do SINAP também 
se deveu à política econômica de então.  

Durante o governo de Salvador Allende, a política econômica foi marcada 
por reajustes maciços de salários, subsídios generalizados, expansão significativa 
da intervenção do Estado, nacionalização e expropriação de empresas privadas. 
Essas políticas criaram, ao longo do tempo, enormes distorções no mercado finan-
ceiro chileno: taxas reais de juros negativas, racionamento de divisas estrangeiras, 
restrições à alocação de portfólio (com imposições de vinculações e limites para 
certos tipos de investimento) e racionamento de crédito governamental subsidiado 
para setores industriais considerados prioritários. As taxas reais de juros negati-
vas e o tratamento discricionário do capital estrangeiro limitaram o crescimento 
da poupança no país. As restrições à alocação e o racionamento de crédito subsidi-
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ado provocaram distorções significativas na distribuição dos investimentos entre 
setores produtivos. Por fim, o racionamento de divisas estrangeiras e o raciona-
mento de crédito, em geral, fomentaram a informalização do mercado financeiro 
chileno, expressa no desenvolvimento de mercados paralelos. Para a habitação, a 
conseqüência da “repressão financeira” foi o esgotamento de suas fontes de 
financiamento. 

1.1.2 A reforma do modelo de financiamento habitacional 

Um novo marco institucional foi introduzido no Chile em meados dos anos 
70, por meio do esforço de estabilização econômica e das reformas estruturais em 
diversas áreas. Em vista de que o processo de estabilização, juntamente com as 
reformas econômicas, proporcionaram expressiva elevação da poupança, foi possí-
vel a criação de mecanismos consistentes de financiamento habitacional, livres das 
distorções do antigo sistema. Com a liberalização e modernização do país3, a auto-
ridade econômica rearticulou de forma profunda o mercado de capitais. A reestru-
turação da economia ocorreu num contexto de liberalização da taxa de juros e re-
ordenamento interno do mercado financeiro, com a eliminação dos instrumentos 
de “repressão financeira”, cujos reflexos se fizeram sentir no mercado de crédito 
habitacional. A reforma previdenciária chilena foi outro dos elementos-chave para 
o desenvolvimento dos instrumentos hipotecários. O estabelecimento de um novo 
sistema de previdência, fundado em instrumentos de capitalização, e a expansão 
dos negócios da indústria de seguros, canalizaram vultuosos recursos de longo 
prazo.  

 As reformas no sistema de financiamento habitacional objetivaram criar 
um mercado de crédito que fosse capaz de gerar os instrumentos e recursos finan-
ceiros para a intermediação entre a demanda e a oferta de financiamento imobili-
ário. Antes mesmo de discutir as mudanças implantadas, vale mencionar o enor-
me sucesso dessas reformas, cujos frutos estão ilustrados nos gráficos 1.1 e 1.2. O 
investimento médio anual em edificações residenciais passa de 2,1 milhões de m2, 
no período do SINAP, para 5,4 milhões de m2 no período 1978-2003.  

As reformas caminharam no sentido de criar uma estrutura de financia-
mento adequada aos princípios de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 
de adequação dos prazos de permanência de ativos e passivos e de liquidez dos 

                                                           
3  Lyon (1995).  
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títulos hipotecários. Além disso, o desenvolvimento dos instrumentos de mercado 
não implicou a redução da atuação do Estado no fomento das políticas sociais. Os 
segmentos da população com baixa renda continuaram a contar com subsídios go-
vernamentais progressivos, assim como a construção de habitações populares pas-
sou a usufruir incentivos fiscais, o que reduziu os custos de construção e facilitou o 
acesso das famílias menos favorecidas à casa própria.  

A reforma do sistema de financiamento habitacional chileno assentou-se 
sobre dois pilares fundamentais: a política de crédito e a de subsídios. Em linhas 
gerias, como ilustra a figura 1.1, os mecanismos de intermediação articulam a o-
ferta de fundos com a demanda por crédito imobiliário. De uma forma ou de outra, 
a origem dos fundos para o financiamento habitacional, do qual as famílias se be-
neficiam, vêm da renda das próprias famílias. As famílias transferem recursos 
para três agentes econômicos fundamentais: o governo, os fundos de pensão e as 
companhias de seguro de vida.  

Figura 1.1: Agentes, fontes e instrumentos do financiamento habitacional 
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No caso do governo, a transferência se dá via de impostos, os quais são alo-
cados entre uma série de serviços públicos e mecanismos de transferência de ren-
da. O subsídio à habitação de caráter social é o instrumento de fomento ao desen-
volvimento habitacional que traz de volta às famílias mais carentes parte dos re-
cursos coletados por meio de tributos. Nos caso dos outros dois agentes, as famílias 
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adquirem planos de seguro de vida e de previdência dos fundos de pensão e das 
companhias seguradoras, como forma de suavizar o consumo ao longo do período 
de vida. Como os desembolsos desses agentes ocorrem no futuro, eles dispõem de 
recursos para empréstimos de longo prazo, os quais constituem a maior parte da 
demanda por títulos hipotecários, o principal instrumento do financiamento. Os 
títulos hipotecários também são adquiridos com recursos de outros investidores 
institucionais, inclusive de capitais externos. Além desses fundos, o financiamento 
das habitações é complementado pelo esforço de poupança prévia das famílias pa-
ra a aquisição de imóveis. 

O sistema de crédito e o papel da poupança de longo prazo 

O sucesso do sistema de crédito habitacional chileno pode ser atribuído a 
dois fatos: à criação de mecanismos e instrumentos de intermediação e à formação 
de fundos de longo prazo. Em vez de optar por um sistema limitado à captação de 
poupança das famílias no curto prazo — como era fundamentado o modelo anteri-
or, de poupança e empréstimo —, o novo modelo chileno buscou ampliar e diversi-
ficar as fontes de financiamento da casa própria.  

A base do sistema de financiamento está na concessão de créditos de longo 
prazo reajustáveis conforme a variação da Unidade de Fomento (UF), uma unida-
de de conta que segue a evolução do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ou se-
gundo a variação cambial. Os dois principais instrumentos de captação são as Le-
tras de Crédito Hipotecário (LCH), emitidas ao portador, e os Mútuos Hipotecários 
Endossáveis (MHE).  As taxas de juros abonadas nos títulos constituem remune-
rações reais dos papéis. É, pois, um sistema com perfeita indexação, o qual mini-
miza o risco associado à inflação.  

As LCH são instrumentos de renda fixa de médio e longo prazo, emitidas 
por bancos comerciais, Banco do Estado, sociedades financeiras e pelo Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. As letras são emitidas com valor nominal, prazo de res-
gate e taxa de juros iguais às do contrato de empréstimo que as gerou. O valor 
nominal pode ser expresso em UF, pesos ou moeda estrangeira. O prazo de emis-
são das Letras varia entre 8 e 30 anos, sendo os mais comuns de 12, 15 e 20 anos. 
As LCH, quando do seu lançamento, são isentas de impostos na transação4 e são 
livremente negociadas na bolsa de valores do Chile, o que lhes confere elevada li-
                                                           
4 Recai uma alíquota de 18% de IVA nas transações secundárias em bolsa, a qual recai sobre os serviços de 
corretagem, e são taxados os rendimentos reais dos papéis, quando auferidos por pessoas físicas. 
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quidez. Essas operações constituem o chamado mercado secundário de títulos, que 
permite aos adquirentes a recomposição de carteira com reduzido custo. 

Os MHE são títulos endossáveis que podem ser negociados continuamente e 
que não necessitam de colocação no mercado secundário. Seus principais deman-
dantes são as companhias de  seguro – Iglesias (1995). Esses agentes adquirem os 
títulos emitidos pelas Administradoras de Mútuos Hipotecários (companhias hipo-
tecárias), que concedem cartas de crédito às famílias. Essas características tornam 
os MHE um instrumento cujo valor independe da valoração de mercado, realizada 
na bolsa, como é o caso das LCH. Os MHE são mais utilizados para o financia-
mento de imóveis de valor elevado.5 

Além desses dois títulos, outros instrumentos empregados na captação são: 
bônus de papéis securitizados de mútuos hipotecários e de contratos de arrenda-
mento habitacional; ações de sociedades imobiliárias; e quotas de fundos de inves-
timento imobiliário. Contudo, a LCH e o MHE foram responsáveis pela maior par-
cela do crédito. Segundo Morandé e Garcia (2003), página 18, o investimento habi-
tacional alcançou pouco mais de US$ 3,1 bilhões em 2001. Os créditos hipotecários 
residenciais, por sua vez, atingiram US$ 2 bilhões, ou ainda, cerca de 63,5% do 
valor do investimento.  

A reforma do sistema previdenciário desempenhou papel crucial na geração 
de fundos para a aquisição dos títulos hipotecários primários e securitizados. Cri-
ados em 1981, os fundos de pensão acumularam ativos num ritmo bastante acele-
rado. Em 1985, os ativos das Administradoras de Fundos de Pensão (AFP) já re-
presentavam 10% do PIB chileno, segundo Arrau (2001). Dez anos depois, o total 
de ativos das AFP atingia 38,8% do PIB e, em 1999, já superava 50% da renda 
nacional gerada em um ano. Para se ter uma idéia da importância do crescimento 
das AFP para o mercado imobiliário, vale citar as cifras apontadas por Iglesias 
(1995): 

“Al fines de 1992, los inversionistas institucionales tenían en su portafolio el 
75,6% del total de letras hipotecarias emitidas; el 62,4% del total de mutuos 
hipotecarios; el 75,7% de las cuotas de fondos de inversión inmobiliaria; y el 
100% de las acciones de sociedades inmobiliarias.” 

                                                           
5 Em 1992, segundo Iglesias (1995), o valor médio dos empréstimos concedidos pelas LCH foi de aproxima-
damente US$ 12 mil, enquanto que o valor médio dos empréstimos foi de US$ 58 mil, no caso dos MHE. 
Nota-se, pois, uma clara segmentação na oferta de créditos: o segmento de imóveis para renda média e baixa 
conta com recursos das LCH’s e o segmento de alto padrão com os aportes das MHE’s. 
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Ainda hoje, os fundos de pensão chilenos respondem por parte substancial 
da demanda por títulos imobiliários em geral, os quais representam uma parcela 
expressiva do portfólio das AFP. De acordo com Yazigi (2003) – os ativos dos fun-
dos de pensão, em dezembro de 2001, tinham a seguinte composição: 42,2% em 
títulos ofertados ao público, tais como ações de sociedades anônimas, cotas de fun-
dos mútuos, títulos de renda variável, bônus e letras de crédito bancário, e título 
emitidos ou garantidos pelo Estado; 40,2% em ativos imobiliários  – terrenos, edi-
fícios, leasing habitacional, mútuos hipotecários endossáveis, ações de sociedades 
anônimas imobiliárias, etc. 10,8% em capital de risco – ações não registradas, bô-
nus não registrados e outros títulos de dívida não registrados; e 6,8% em outros 
ativos e disponíveis.  

Em 1994,  constituiu-se um novo marco legal para a securitização, com a 
Lei No. 19.302, a qual modificou vários dispositivos legais relacionados com a Lei 
de Mercado de Valores, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de 
sociedades securitizadoras, à emissão de títulos de longo prazo, e à classificação de 
riscos. Este marco legal foi reforçado com uma série de normas de caráter geral 
por parte da Superintendência de Valores e Seguro. Em linhas gerias, essas mu-
danças estabeleceram que as sociedades securitizadoras, para cada emissão de 
títulos, devem formar um patrimônio separado, distinto de seu patrimônio co-
mum, e que para a emissão dos títulos securitizados é necessária a classificação de 
riscos. Essas mudanças também permitiram a securitização de créditos do arren-
damento mercantil de moradias.  

O desenvolvimento da securitização de hipotecas no Chile se mostrou muito 
lenta nos primeiros anos da reforma, ao se comparar com o mercado primário de 
hipotecas. Arrieta (2002) destaca que, até o ano de 1998, somente uma sociedade 
securizadora havia realizado três operações, num montante total de US$ 31 mi-
lhões. Em 1999, foi introduzida maior flexibilidade dos instrumentos de securiti-
zação. Atualmente existe a possibilidade de colocar uma emissão de bônus securi-
tizado antes mesmo de se adquirir os ativos subjacentes e constituir o patrimônio 
separado. Essa modificação contribuiu para um rápido aumento das emissões e 
ampliou o espectro dos ativos securitizáveis – atualmente é permitido efetuar se-
curitizações sobre todos os tipos de contas a pagar. 
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A política social 

Uma importante característica do modelo de financiamento habitacional 
chileno é sua ampla cobertura social. Com as reformas dos anos 70, estabeleceu-se 
que a promoção e execução de projetos de edificação de conjuntos habitacionais, 
para qualquer classe social, é de responsabilidade primordial do setor privado. De 
outro lado, entre as obrigações primárias do Estado estão o desenvolvimento ur-
bano, a regulação normativa e a atenção aos setores mais necessitados, mediante o 
financiamento não oneroso de parte da demanda, na forma de oferta pública e, 
principalmente, por meio de subsídios. 

O subsídio governamental chileno é concedido através de programas regi-
dos por dois princípios básicos – o de equidade e o de progressividade. O primeiro 
garante o acesso universal ao sistema, ao passo que, o outro determina subsídios 
relativamente maiores aos cidadãos de menor renda, que constituem uma deman-
da por imóveis de menor valor. Há, ainda, um terceiro princípio a orientar a con-
cessão dos subsídios governamentais: a família que postula o subsídio deve em-
preender um esforço prévio de poupança por um período que varia entre 12 e 60 
meses.  

No caso da habitação progressiva de interesse social, a poupança prévia po-
de ser substituída pelo lote do terreno. Esse compromisso desempenha quatro pa-
péis fundamentais no sistema de financiamento: (i) o esforço é importante, porque 
a poupança obtida constitui parcela do valor do imóvel que será subsidiado, o que 
diminui a necessidade de financiamento e o fluxo de prestações do crédito hipote-
cário; (ii) esse esforço revela a capacidade de pagamento da família e sinaliza sua 
credibilidade, o que reduz o custo de obtenção de informações e amplia a probabi-
lidade da família obter crédito; (iii) a poupança prévia constitui um custo à obten-
ção de subsídio, o qual evita atitudes oportunistas por parte dos cidadãos; e (iv) a 
obrigatoriedade de poupança prévia também contribui para que o subsídio seja 
encarado como a conseqüência de um esforço familiar, e não como uma dádiva ou 
um direito do cidadão sem contrapartida de qualquer obrigação. 

São cinco os principais programas de subsídio habitacional no Chile: (1) 
Habitação Progressiva, (2) Habitação Básica, (3) Subsídio Rural, (4) Programa 
Especial para Trabalhadores e (5) Sistema Unificado. Os dois primeiros são desti-
nados à população carente, aos 20% mais pobres do país. A diferença entre eles é 
que, no Programa Habitação Progressiva, o subsídio destina-se à construção por 
etapas da habitação – a construção é dividida em duas etapas, sendo que para ca-
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da uma delas é destinado um subsídio. O quadro 1.1 mostra as principais caracte-
rísticas de cada programa de subsídio. 6 

Quadro 1.1. Características dos programas de subsídios chilenos, 1998 

Programas
Área construída 

(m2)
Preço médio 

(US$)
Subsídio 

máximo (%)
Poupança 

mínimo (%)
Crédito 

hipotecário (%)
Renda média 

beneficiários (US$)

Moradia progressiva 90
Etapa 1 15 4200 95 5 0
Etapa 2 20-25 2100 55 7 38

Moradia básica 40 7.500-8000 55 8 37 mínimo 180

Moradia rural 38-42 8000 55 6 40 mínimo 180

Programas especial 
trabalhadores 45-50 12000 25 12 63 mínimo 330

Subsídio unificado
I 45-50 15000 20 20 60

II 55-60 30000 10 20 70
III 75-80 45000 5 25 70

Leasing habitacional
I 45-50 15000 20 5 75

II 55-60 30000 10 5 85
III 75-80 45000 0 5 95  

Fonte: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile.  

Nos programas Habitação Básica e Progressiva estão explícitos o caráter de 
progressividade dos subsídios com relação à renda dos beneficiários e ao tamanho 
do imóvel: quanto menores a renda e o valor do imóvel, maior é a parcela do subsí-
dio sobre o valor total do imóvel. Os programas Subsídio Rural e os Programas 
Especiais para Trabalhadores visam satisfazer às necessidades de habitação dos 
trabalhadores ligados a setores organizados e com características próprias. No 
caso dos trabalhadores rurais, por exemplo, o próprio terreno dos pequenos agri-
cultores é utilizado como salvaguarda dos empréstimos. Os programas Sistema 
Unificado e o Leasing Habitacional são subdivididos em três faixas de valor do 
imóvel, que caracterizam a progressividade do sistema de subsídios. Quanto maior 
o valor do imóvel, menor o percentual subsidiado pelo Estado. A modalidade de 
arrendamento mercantil, implementada a partir de 1996, é caracterizada por exi-
gir uma contrapartida de poupança prévia reduzida.  

O gráfico 1.3 ilustra a evolução dos subsídios concedidos no Chile, de 1980 a 
2002. Nota-se um período de franca expansão dos programas públicos de atenção à 
baixa renda, que vai de 1984 a 1994. Nesse último ano, foram outorgados quase  
100 mil subsídios, o que correspondeu a 80% das novas unidades habitacionais  
                                                           
6 Um sexto programa é o Fundo Conversível para Projeto de Habitações Solidárias, em funcionamento desde 
2001. Esse programa é dirigido a famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza, organizadas em gru-
pos que não obtiveram êxito nos demais programas. O montante máximo do subsídio varia conforme a região, 
podendo atingir até 420 UF (~ US$ 11,2 mil). 
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construídas naquele ano (taxa de cobertura). Esse período foi seguido por três anos 
de drástica redução no número de subsídios e, após 1997, por um novo momento 
de expansão. Contudo, o mais importante a ser destacado é o fato de cerca de 62% 
das unidades habitacionais construídas ao longo dessas duas décadas e pouco te-
rem contado com subsídios diretos às famílias que as adquiriram.  

Gráfico 1.3: Subsídios outorgados e taxa de cobertura da demanda, 1980 a 2002 
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Fonte: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).  

1.1.3 Problemas e ajustes recentes 

O modelo chileno de financiamento habitacional vem se aprimorando conti-
nuamente, em face dos problemas que, a despeito de seu sucesso, surgiram ao lon-
go de sua história. O principal problema é a falta de liquidez dos ativos imobiliá-
rios7, a qual pode ser atribuída ao fato de que, até 1996, só se concedia subsídios 
habitacionais para a aquisição de moradias novas – Held (2000). Há consenso 
quanto à necessidade de fortalecer o mercado secundário de imóveis, uma vez que 
sua baixa liquidez já compromete o ritmo de produção de novas edificações resi-
denciais. Ao ascender economicamente, ou ao ampliar o número de membros, uma 
                                                           
7 Sobre esse assunto, ver Doña, Larrañaga e Torche (2003).  
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família torna-se mais exigente quanto ao padrão de suas habitações. Contudo, a 
dificuldade em realizar seu ativo imobiliário, para empregar os recursos no finan-
ciamento de uma habitação nova, compromete a capacidade de pagamento das 
famílias. 

Para superar esse desajuste, o sistema habitacional chileno incorporou ins-
trumentos para o fomento do mercado secundário, consubstanciados no mecanis-
mo de arrendamento mercantil, ou leasing habitacional. O sistema, regulamen-
tado em 1996, opera da seguinte forma: as sociedades imobiliárias, entidades com 
fins lucrativos, levantam recursos no mercado financeiro por meio de LCH e ad-
quirem imóveis para arrendamento. O mercado alvo do leasing habitacional é 
constituído por famílias que podem pagar aluguel, mas que não dispõem de pou-
pança prévia de 20 a 25% do valor da habitação, como costuma acontecer no caso 
do crédito hipotecário. A família que ingressa no sistema de leasing pode repassar 
seu contrato a terceiros, ou trocar de habitação ao longo do contrato. Nesse caso, os 
recursos que já foram pagos são creditados para efeito de cálculo do novo aluguel. 

O sistema de leasing conta com inúmeras vantagens frente ao sistema tra-
dicional de arrendamento de imóveis. A taxa de leasing (8% a.a.) é mais baixa que 
a taxa de aluguel (cerca de 12% a.a.) no mercado imobiliário chileno, uma vez que 
o sistema conta com seguro e com um compromisso mais estável que o arrenda-
mento sem transmissão da propriedade. Ao contrário do aluguel, a família que 
pretende adquirir um imóvel de padrão mais alto, ou que necessita mudar de ci-
dade, tem mobilidade. No longo prazo, espera-se que o sistema de leasing venha a 
tomar espaço significativo do mercado de imóveis para arrendamento e fomentar o 
mercado secundário de residências. Vale notar que o sistema também é vantajoso 
para os investidores institucionais. O rendimento de 8% a.a. é mais elevado que a 
exigência de retorno das AFP, ao mesmo tempo em que o leasing incorre em me-
nores custos de administração e menores riscos, se comparados com a aquisição de 
imóveis para aluguel.  

Outro problema é a morosidade dos créditos hipotecários para habitações de 
interesse social. A taxa de morosidade, de cerca de 17,5% em 1998, é atribuída às 
deficiências no processo de cobrança e às dificuldades de se fazer efetivas as ga-
rantias hipotecárias, em caso de não pagamento. Pérez-Iñigo (1999) estudou as 
razões da morosidade da carteira hipotecária governamental: a morosidade dos 
créditos estava negativamente correlacionada à poupança prévia da família, ao 
passo que o não pagamento estava relacionado mais com a falta de vontade do que 
com a própria incapacidade. 
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Perez-Iñigo (1999) também destaca problemas com os programas de subsí-
dio. O autor sinaliza para a elevada exigência de poupança prévia, a qual vêm dis-
criminando famílias numerosas e favorecendo a demanda de pessoas solteiras,  
responsáveis por quase 35% dos subsídios concedidos em 1996. Uma explicação 
para esse fato é que os subsídios para habitações com mais de 50 m2, mais ade-
quado a famílias numerosas – são bastante restritos. A conseqüência foi a sobra de 
recursos para o subsídio: na segunda metade da década de 90 havia disponibilida-
de para subsidiar 110 mil unidades habitacionais por ano, em média, mas a de-
manda pelos subsídios absorveu somente 80 mil. Held (2000) atribui esse fato à 
inadequação da oferta habitacional, a qual não contempla uma política para imó-
veis usados e para famílias numerosas, que têm maiores dificuldades de formação 
de poupança prévia. 

Esses dois últimos problemas constituem um trade-off para os dirigentes da 
política habitacional. Se, de um lado, a exigência de poupança prévia reduz a taxa 
de morosidade do crédito, de outro, restringe o acesso de uma parcela considerável 
da população ao crédito e ao subsídio. Novamente, o leasing habitacional, por exi-
gir uma poupança prévia reduzida, surge como uma alternativa que, se não resol-
ve totalmente, é capaz de minorar esse dilema.  

1.2 A experiência de financiamento habitacional no Brasil 

1.2.1 Breve histórico do financiamento habitacional pré-64 
A questão habitacional brasileira é contemporânea ao desenvolvimento 

manufatureiro-industrial que se deu a partir do século XIX. O crescimento das 
cidades, nas primeiras décadas do século XX, ao mesmo tempo em que atendeu ao 
aumento da demanda por mão-de-obra, se deu de maneira pouco organizada no 
que diz respeito à tarefa de alojar essa população e criar a infra-estrutura urbana 
necessária. A solução espontânea para este rápido crescimento demográfico nas 
cidades foi a “habitação coletiva” – mais de uma família compartilhando o mesmo 
teto ou o mesmo terreno8. Com o passar do tempo, as classes de renda mais eleva-
da, ameaçadas economicamente pela desvalorização de seus imóveis nas imedia-
ções centrais das cidades, mobilizaram-se para retirar os cortiços dos bairros cen-
trais para localidades periféricas, o que deu origem ao tipo precário de habitação 
chamado favela.  
                                                           
8 Dentro dessa categoria, estavam incluídos os cortiços situados nos grandes centros urbanos. 
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A construção de moradias no Brasil foi de responsabilidade da iniciativa 
privada durante todo o período anterior à década de 1930. Com a intensificação do 
processo de industrialização e urbanização, o Estado brasileiro passou a intervir 
diretamente em infra-estrutura e na construção dos primeiros conjuntos habita-
cionais. No entanto, o desestímulo ao investimento habitacional não tardou a sur-
gir. Em 1942 é aprovada a primeira lei do inquilinato, congelando o valor dos alu-
gueis até o ano de 1964, o que desencorajou empreendimentos privados na cons-
trução de novas moradias.  

A tentativa de incentivar empreendimentos urbanos e habitacionais resul-
tou na criação da Fundação da Casa Popular (FCP), em 1946, a qual tinha como 
meta a construção de novas moradias para a população de baixa renda, o apoio à 
industria de materiais de construção e a implementação de projetos de infra-
estrutura-sanitária. Tal tarefa não era compatível com os recursos e a maturação 
institucional da FCP. Já na concepção dessa primeira tentativa de política habita-
cional para a população de baixa renda, é possível notar algumas distorções. A 
preferência para a aquisição ou construção de moradia obedecia a critérios perti-
nentes a renda e ao tamanho da família. Visto que os tetos relativos à renda eram 
bastante elevados – 12,8 salários mínimos líquidos mensais – o acesso às casas 
populares estava longe do alcance das famílias mais carentes da população. Por 
esse fato, prevaleceu o critério tamanho da família.  

Mudanças ocorridas em 1952, relativas a fontes de financiamento, acentua-
ram ainda mais a fragilidade dessa instituição, fazendo-a depender exclusivamen-
te de dotações orçamentárias da União9. Essa fragilidade se traduziu em resulta-
dos poucos significativos: até 1964 a FCP havia produzido apenas 17 mil unidades 
habitacionais.  

Com o crescimento do número de pessoas que viviam em subúrbios10 e o 
aumento no número de assentamentos irregulares nas cidades, o processo de in-
dustrialização veio acompanhado da consolidação das periferias como local de mo-
radia da população de baixa renda. Já no início da década de 1950, as necessida-
des habitacionais, que não levavam em conta as favelas e cortiços que se alastra-
vam pelas cidades brasileiras, eram estimadas em 3.600.00011 de moradias.  Du-
                                                           
9  Ver Azevedo e Andrade (1982). 
10 Aglomerados urbanos periféricos, mal servidos de infra-estrutura e com baixos padrões de urbanização.  
11 “[...] os documentos oficiais que tratavam do déficit habitacional nem sempre utilizavam metodologia cons-
tante, obtendo-se, em conseqüência, estimativas contraditórias. Às vezes, considerava-se o problema da habi-
tação rural; outras vezes, não. A estimativa de 3.600.000 moradias para o déficit em 1950 foi extraída da 
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rante todo o período anterior a 1964 – ano em que foi criado do Sistema Financeiro 
de Habitação –, não havia um mecanismo de crédito habitacional estruturado ca-
paz de articular a oferta e a demanda de recursos necessários para a realização de 
investimentos habitacionais. Na maioria das vezes o crédito era obtido de maneira 
isolada através do esforço individual particular. Quando as operações eram inter-
mediadas por bancos, a captação de recursos junto ao público era remunerada com 
taxas de juros nominais constantes. Com a aceleração do processo inflacionário, as 
remunerações reais tornaram-se negativas, o que desestimulou a oferta de fundos 
e inviabilizou as operações de crédito. 

1.2.2 O SFH: lógica de funcionamento e desempenho12  

Frente à necessidade de maiores investimentos habitacionais, foi criado, pe-
la Lei 4.380, de 1964, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). No contexto das 
reformas bancárias e do mercado de capitais, esse foi o principal instrumento de 
captação de recursos para habitação e permanece até os dias de hoje como o pilar 
do crédito imobiliário. As grandes inovações instituídas pelo sistema foram: (i) a 
correção monetária dos créditos e débitos, a qual garantia a rentabilidade real das 
aplicações dos poupadores; e (ii) a criação do Banco Nacional da Habitação (B-
NH)13, que se tornou o órgão central do sistema, orientando e disciplinando a habi-
tação no País e propiciando a formação de uma rede de agentes financeiros especi-
alizados na intermediação da captação de recursos junto ao público e investidores 
no setor de habitações. 

A concepção desse sistema baseava-se na concessão de crédito habitacional 
com fontes próprias de recursos. A captação de fundos deu-se a partir de dois ins-
trumentos: as Cadernetas de Poupança e o Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS). As cadernetas foram criadas com o objetivo de captar a poupança vo-
luntária das famílias. Elas integraram o Sistema Brasileiro de Poupança e Em-

                                                                                                                                                                                 
justificativa do anteprojeto de lei do Instituto Brasileiro de Habitação, encaminhando ao Congresso pelo Go-
verno Jânio Quadros. (Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. Anais do Conselho Central, Rio. 1953)”. 
Citado em Azevedo e Andrade (1982). 
12 A literatura econômica sobre o SFH é vasta. Para o desenvolvimento da presente análise foram investigados 
os trabalhos de Silva (1979), Azevedo e Andrade (1982), IBMEC (1994), Faro (1992), Appy (1993), ABECIP 
(1994a),  ABECIP (1994b), ABECIP (sd), Castelo (1997), Rebelo (1998), Garcia e Castelo (1997), Negrão e 
Garcia (2001) e Néri e Carvalho(1998). 
13 Segundo Azevedo S. e Andrade (1982), o BNH inicia suas operações com capital de 910 mil dólares (câm-
bio da época) e receita proveniente de 1% da folha de pagamento dos salários de todos os empregados sujeitos 
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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préstimo (SBPE), no qual de 65% a 75% do saldo médio dos depósitos, a depender 
do período em consideração, deveria ser destinado ao financiamento habitacional 
(princípio de exigibilidade), sendo que, deste total, 80% deveriam ser aplicados em 
operações do SFH e o restante, em operações a taxas de mercado, conhecidas como 
Carteiras Hipotecárias. O FGTS foi o instrumento de poupança compulsória do 
sistema. Criado com o objetivo de substituir o estatuto da estabilidade no empre-
go, o FGTS é um fundo de indenizações trabalhistas cuja arrecadação foi destina-
da à concessão de crédito à habitação e ao financiamento do saneamento básico e 
infra-estrutura urbana. 

O prazo de financiamento de imóveis chegou a atingir até 300 meses nesse 
sistema, constituindo um grande avanço em relação ao arranjo anterior. As cader-
netas de poupança, o FGTS e os serviços de intermediação financeira eram 
remunerados pelos juros auferidos nos empréstimos e tanto os saldos devedores, 
quanto as prestações, eram corrigidas conforme a evolução da inflação. Em 1967, 
foi criado o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)14, para equili-
brar o descompasso entre a evolução de salários e das prestações, ou seja, o 
descasamento entre ativos e passivos do sistema. O sucesso desse instrumento 
pressupõe um ambiente econômico de crescimento e inflação estável, que 
caracterizou a década de 70. Adicionalmente, em 1969, foi criado o Coeficiente de 
Equiparação Salarial (CES), com o intuito de solver resíduos oriundos das di-
ferenças entre os reajustes das prestações (anual) e dos saldos devedores 
(trimestrais). Outro aspecto importante na estruturação do SFH foi a prática de 
subsídios cruzados, a qual consistia em cobrar taxas de juros progressivas de 
acordo com o valor do financiamento, com o intuito de favorecer famílias de renda 
mais baixa. A partir de 1971, o mecanismo adotado para aferir o padrão de renda 
das famílias  passou a ser a declaração do imposto de renda. Durante o período 
1971-1981, mantendo o caráter de progressividade, estabeleceu-se que os 
mutuários de maior renda pagavam integralmente as suas prestações. E, na 
medida em que a renda decrescia, o Governo Federal assumia uma parte da 
prestação, via redução do imposto devido. 

                                                           
14  O FCVS arrecadava uma taxa de 3% do valor do imóvel, paga à vista ou durante o financiamento. Esses 
recursos eram destinados a cobrir o saldo devedor residual ao final dos 120, 180, 240 ou 300 meses do finan-
ciamento. 
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Esse sistema, avançado para as condições econômicas e financeiras da épo-
ca, gerou impressionante volume de fundos para o financiamento habitacional. 
Em poucos anos de operação, mais precisamente entre 1965 e 1980, o número de 
unidades habitacionais financiadas passou de 8 mil por ano, em 1964, para 627 
mil, em 1980. O gráfico 1.4 ilustra essa impressionante evolução.  

Gráfico 1.4: Unidades habitacionais financiadas pelo SFH, 1964 a 2003 
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Fonte: Banco Central do Brasil.  

A despeito do elevado ritmo de crescimento do número de famílias e, por 
conseguinte, de moradias, a notável expansão do crédito permitiu que parcela con-
siderável das novas moradias criadas no país contasse com o financiamento habi-
tacional. A taxa de cobertura do sistema, definida como a parcela das novas mora-
dias criadas no período que foram atendidas com financiamento, chegou a 70%, 
em 1980. Também em seus 15 primeiros anos de operação, a participação dos sal-
dos de financiamentos habitacionais no total dos empréstimos bancários (públicos 
e privados) para o setor privado, saltou de algo em torno de 2% para mais de 20%. 
Note-se que essa participação manteve-se acima desse patamar até final dos anos 
90, como ilustra o gráfico 1.5.  
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Gráfico 1.5: Evolução do SFH, 1970 a 2003 
   Taxa de cobertura e de participação no mercado de capitais 
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Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE.  

1.2.3 A crise do sistema 

A insuficiência da estrutura de financiamento é ilustrada pela reversão da 
trajetória de expansão do crédito habitacional em meados dos anos 80. O sistema 
que chegou a atender 70% do incremento anual da demanda por domicílios, como 
é ilustrado pelo gráfico 1.5, atualmente é incapaz de atender a 10% dela (dados de 
2003). O volume de crédito, que chegou a representar 57% do total de empréstimos 
ao setor privado, voltou a estar em patamar semelhante ao que esteve no início 
dos anos 70. Essa falta de crédito habitacional pode explicar o aumento do número 
absoluto de famílias morando em habitações inadequadas ou em coabitação nos 
últimos anos, como argumentado na introdução desta dissertação. É interessante 
notar que mesmo no auge do sistema – período entre 1973 e 1980 – apenas 38% 
dos novos domicílios receberam financiamento do SBPE ou do FGTS.  

Outro ponto a ser destacado é o fato de que o SFH não obteve sucesso em 
destinar recursos à população de baixa renda. Ao discutir a política de financia-
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mento habitacional brasileira, entre 1964 e 1986, Néri e Carvalho (1999) destacam 
que o elevado valor do imóvel, em contrapartida com o prazo máximo do término 
do contrato, comprometiam excessivamente o orçamento mensal das famílias de 
baixa renda, o que inviabiliza a demanda dessas famílias por investimentos habi-
tacionais adequados. As evidências de que a política habitacional foi incapaz de 
permitir o acesso dos pobres ao crédito também foram trabalhadas por Garcia e 
Rebelo (2002) com base nas informações na PNAD de 1998.15  

Gráfico 1.6: Operações da COS–BNH e dos demais programas do SFH 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

COS BNH Demais SFH  
Fonte: Azevedo e Andrade (1982). 

O gráfico 1.6 ilustra o percentual dos empréstimos aprovados pela Carteira 
de Operações Sociais (COS) do BNH no total dos contratos do SFH entre 1964 e 
1980. Durante a fase de expansão e implantação das companhias habitacionais – 
1964 a 1969 –, o número de unidades habitacionais para as classes de baixa renda, 
com empréstimos aprovados pela COS-BNH, cresceu continuamente, passando de 
8,6 mil para 51 mil unidades. No entanto, desde 1968, esses contratos passaram a 
representar menos da metade do total de empréstimos do SFH. Nos anos 1970, até 

                                                           
15 Os autores verificam diferenças significativas de perfil econômico das duas populações: “[...] a população 
com acesso ao crédito habitacional tinha, em média, uma renda familiar 3,3 vezes maior que a das famílias no 
déficit habitacional”. 



 24

1974, os contratos da COS-BNH representavam, em média, 12% do total do SFH, 
tendo uma ligeira recuperação entre 1975 e 1978, ano em que a COS-BNH chegou 
a financiar quase 200 mil unidades. Vê-se, portanto, que mesmo no auge de opera-
ção do sistema, a cobertura para a população de baixa renda foi reduzida.  

Gráfico 1.7: Brasil, estoque de capital habitacional por família,  
   1950 a 2002, R$ constantes de 1999 
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Fonte: Morandi (2003) e IBGE.  

Outra evidência da insuficiência do sistema é a reversão do processo de a-
cumulação de capital habitacional no Brasil. O gráfico 1.7 mostra a evolução do 
estoque habitacional por família16 entre 1950 e 2002. Nota-se que, em contraposi-
ção ao período 1965 a 1980, momento em que o estoque de capital habitacional 
apresenta as maiores taxas de crescimento, do período que antecede a extinção do 
BNH até o presente, o país encontra sérias dificuldades em fazer crescer esse es-
toque de capital.  

As falhas do SFH que contribuíram para o baixo ritmo de desenvolvimento 
habitacional foram apontadas por alguns autores que trataram o tema, como Re-
belo (1997) e Castelo (1997). Esses autores destacam: (i) a taxa de juros fixa; (ii) a 

                                                           
16 Metodologia usada por Morandi (2003). 
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falta de canais de comunicação entre o SFH e os demais segmentos do mercado de 
capitais; (iii) a instabilidade congênita do sistema, ocasionada pelo prazo de per-
manência incerto dos depósitos nos fundos de financiamento do crédito habitacio-
nal; e (iv) seu caráter pró-cíclico. Segundo esses autores, a taxa real de juros fixa 
impede o ajuste entre oferta e demanda por crédito. De outro lado, o fato de o SFH 
ser um sistema “estanque”, sem nenhuma articulação com o mercado de capitais 
brasileiro, impossibilita que os recursos captados por outros instrumentos finan-
ceiros sejam canalizados para a habitação. Quanto ao aspecto de instabilidade 
congênita do SFH, apenas um cenário favorável de crescimento econômico possibi-
litaria o funcionamento pleno de um sistema que capta recursos no curto e médio 
prazos e empresta-os no longo prazo. O comportamento pró-cíclico dos fundos é 
explicado da seguinte forma: quando aumenta a renda disponível das famílias, 
também aumenta a captação líquida do sistema; nos períodos recessivos, os saques 
tendem a superar os depósitos.17  

Além dos problemas intrínsecos ao próprio sistema – instabilidade e insufi-
ciência de recursos – fatores outros, como a escassez de poupança doméstica e a 
instabilidade econômica, também contribuem na explicação das deficiências do 
sistema. Um fator fundamental para garantir a rentabilidade real da oferta de 
recursos destinados à habitação era a correção dos empréstimos concedidos. Com a 
crise econômica que seguiu durante o período entre 1980 e 1990, o arrocho salari-
al, a queda do poder aquisitivo e a elevação das taxas de juros e inflação ocasiona-
ram a elevada inadimplência no SFH. À medida que o ambiente econômico apre-
sentava instabilidade, e em função de políticas oportunistas, o FCVS tornou-se 
incapaz de evitar o descompasso entre ativos e passivos do sistema. Na prática, a 
aceleração do processo inflacionário ocasionou reajustes nas prestações inferiores 
ao dos saldos devedores referentes aos imóveis financiados.  

O sistema também perdeu capacidade de financiamento devido ao fato de 
que parte expressiva dos recursos aplicados não ter retornado ao sistema no prazo 
previsto. Dos passivos junto ao FGTS, em meados dos anos 90, cerca de 75% havi-
am sido contraídos pelo setor público, em seus diferentes níveis de governo, que 
dispôs de condições favorecidas no alongamento dos prazos de pagamento dos em-
préstimos. Isto comprometeu a disponibilidade de fundos do FGTS para novos 
empréstimos.  

                                                           
17 Para atenuar a característica pró-cíclica e gerar maiores fluxos estáveis de recursos, seria necessário um 
sistema de poupança no qual os períodos de permanência dos depósitos fossem maiores. 
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No início de 1986, o Plano Cruzado incluiu as cadernetas de poupança, o 
FGTS e os saldos devedores dos financiamentos habitacionais no congelamento de 
preços. As prestações foram corrigidas segundo o valor real médio dos últimos me-
ses, sendo o número de meses fixado de acordo com o prazo de reajuste de cada 
contrato. Mesmo voltando a ter correção trimestral, e sendo o único ativo financei-
ro com prazo de correção inferior a um ano, as cadernetas de poupança registra-
ram captação negativa no período. Isso se deveu a duas razões: (i) o grande au-
mento no consumo dos bens duráveis, que ocasionou uma retirada em massa das 
cadernetas; e (ii) o aumento dos depósitos compulsórios no Banco Central sobre os 
saldos, que agravou ainda mais a situação de esvaziamento do SFH. 

Ainda em 1986, o SFH passou por uma profunda reestruturação com a ex-
tinção do BNH. Suas funções foram redistribuídas entre vários órgãos do governo. 
O Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU) ficou respon-
sável por formular propostas de política habitacional e de desenvolvimento urba-
no. Ao Conselho Monetário Nacional (CMN) couberam as funções de orientar, dis-
ciplinar e controlar o SFH. O Banco Central do Brasil (Bacen) ficou com as tarefas 
de fiscalizar as instituições financeiras que integravam o SFH e de elaborar nor-
mas pertinentes aos depósitos de poupança. À Caixa Econômica Federal (CEF) 
coube a administração do passivo, do ativo, do pessoal e dos bens móveis e imóveis 
do BNH, bem como, a gestão do FGTS.18  

É fácil compreender que as fragilidades inerentes ao SFH seriam exacerba-
das em qualquer cenário de aceleração inflacionária e de queda da renda real. Isso 
aconteceu efetivamente a partir do aprofundamento da instabilidade macroeco-
nômica nas décadas de 1980 e 1990. E para piorar a situação, como dito anterior-
mente, parte substantiva dos fundos não voltou ao sistema nos prazos e valores 
previstos.  

Frente a esse cenário bastante desfavorável, buscaram-se mecanismos para 
contornar a crise, reformando o modelo de financiamento habitacional no Brasil. A 
principal medida nesse sentido foi a criação do Sistema Financeiro Imobiliário 
(SFI), em 1997. Apesar de ter permitido a expansão do crédito para operações no 
mercado imobiliário, essencialmente de financiamento de edificações comerciais, 

                                                           
18 No final de 1989 com a reestruturação do FGTS, criou-se o Conselho Curador do Fundo, composto pelo 
governo federal, empregadores e empregados. Estabeleceu-se que aos programas de habitação de interesse 
social seriam destinados 60% do total dos recursos com uma taxa média de juros mínima de 3% ao ano. A 
impossibilidade de que os juros fossem subsidiados dificultou ainda mais o acesso das famílias de baixa renda 
aos financiamentos habitacionais. 
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em seus 7 anos de existência o SFI não logrou expressivos avanços na área habita-
cional. Isso se deve essencialmente aos entraves institucionais e jurídicos que 
permeiam a política habitacional, muitos deles ligados à baixa satisfação dos dire-
tos de propriedade e ao elevado custo de execução de hipotecas.  

A estabilidade econômica voltou à economia brasileira, ao menos no que diz 
respeito à evolução do nível de preços, mas o crédito habitacional, não. E não é 
possível atribuir essa falta de crédito tão-somente às elevadas taxas de juros que 
prevalecem no mercado financeiro do país, como se sua redução fosse per se resta-
belecer as condições para o investimento habitacional. As reformas são mais pro-
fundas do que se imaginava. Isso nos mostra a experiência chilena, cuja análise 
ajuda a esclarecer os pontos falhos do sistema brasileiro.  

1.3 A experiência comparada  

Como discutido nas seções anteriores, os sistemas de crédito habitacional do 
Chile e do Brasil eram bastante semelhantes até meados da década de 70. Pelos 
mesmos motivos, mas em períodos distintos, estes sistemas entraram em deca-
dência. A partir daí, os dois países tomaram caminhos diferentes. Pautado em 
amplas reformas econômicas e institucionais que permearam o sistema financeiro, 
o modelo chileno de financiamento da habitação conta hoje com desenvolvidos me-
canismos de captação e alocação de recursos financeiros e com um sistema de sub-
sídios governamentais bastante eficaz. Por outro lado, com o aprofundamento da 
crise macroeconômica na década de 1980, o sistema de financiamento habitacional 
brasileiro, apático às razões de sua decadência, se tornou frágil e incapaz de atrair 
fundos de longo prazo, condição necessária para o financiamento da construção de 
novas moradias.  

Cabe, pois, a pergunta: pode a experiência chilena servir de inspiração no 
aprimoramento do mercado de crédito imobiliário brasileiro, propiciando uma mu-
dança do padrão de desenvolvimento habitacional? Para discutir esta questão é 
necessário analisar as razões do sucesso do modelo chileno e observar se há condi-
ções de adaptá-lo às condições brasileiras. Como discutido anteriormente, a bem 
sucedida experiência chilena está fundamentada, de um lado, na captação de lon-
go prazo, proporcionada pelos vultuosos investimentos dos fundos de pensão e se-
guradoras, e, de outro, no sistema de subsídios sociais. Também influenciaram seu 
desempenho o maior grau de definição de direitos de propriedade, o que garante, 
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em boa medida, suas salvaguardas e, conseqüentemente, o desenvolvimento do 
mercado secundário de títulos e de imóveis.  

A oferta de crédito de longo prazo é relativamente menor no Brasil do que 
no Chile. E isso é conseqüência da reforma de seu sistema prividenciário, a qual  
possibilitou o crescimento da poupança doméstica. Também contribui para essa 
situação o relativo equilíbrio fiscal do estado chileno, como aponta Garcia (1999): 
ao promover o ajuste fiscal ainda nos anos 80, o Estado chileno deixou de absorver 
a poupança doméstica para financiar despesas correntes, como ocorria no passado. 
Já no Brasil, a situação é oposta. O sistema oficial de previdência opera no regime 
de repartição simples, no qual as contribuições correntes são destinadas ao paga-
mento dos benefícios correntes; não há, pois, acumulação de fundos. Os planos 
complementares de aposentadoria e pensão, que operam no regime de capitaliza-
ção, apesar de atingirem cifras expressivas, não contam com instrumentos para 
aplicação segura no mercado imobiliário. Aqui, ao contrário do Chile, a dívida pú-
blica doméstica cresceu acentuadamente nos últimos anos, absorvendo parte da 
poupança doméstica e desviando recursos para os investimentos de longa matura-
ção, como é o caso da habitação.  

Em resumo, pode-se dizer que a reforma dos mecanismos de financiamento 
e de subsídio habitacional no Brasil, nos moldes da adotada no Chile, constitui um 
grande desafio que a sociedade brasileira algum dia terá que enfrentar. Isto por-
que não basta revitalizar o atual sistema: é necessário constituir novas bases para 
o financiamento perene. O contraste que surge da comparação dos dois sistemas é 
claro: tudo parece se resumir à disponibilidade de crédito e aos instrumentos de 
intermediação e de suporte social, ambos mais adequados no Chile do que no Bra-
sil. Esses são os tópicos dos próximos capítulos, que vão analisar do ponto de vista 
teórico e empírico a relação entre crédito e desenvolvimento habitacional.  

 



Capítulo 2 

Racionamento de crédito e  
desenvolvimento habitacional 

Um dos princípios básicos do funcionamento de mercados é o equilíbrio es-
tável entre oferta e demanda. Segundo esse princípio, quando a demanda excede a 
oferta, o mecanismo de preços atua no sentido de re-equilibrar o sistema, reduzin-
do a demanda ou aumentando a oferta, até o ponto em que não haja mais escassez 
de mercadorias. A escassez ou o excesso de bens são, nesse contexto, situações 
transitórias que unem temporalmente dois equilíbrios estáveis.  

Esse raciocínio, quando aplicado ao mercado habitacional, leva à conclusão 
de que toda desigualdade entre oferta e demanda de moradias é transitória. Um 
eventual excesso de demanda, provocado, digamos, por um crescimento demográ-
fico exacerbado ou um processo migratório intenso, levaria ao encarecimento dos 
serviços de moradia em uma dada região, ou seja, do aluguel de mercado. Este 
aumento, por sua vez, induziria novos investimentos, visto que a uma dada taxa 
de juros, a rentabilidade do investimento imobiliário tornar-se-ia maior que a de 
outros investimento alternativos. No caso de uma família que aluga um imóvel, o 
aumento do aluguel relativamente à taxa de juros sinalizaria ser este o momento 
de se buscar crédito para o financiamento da casa própria. No caso de uma família 
poupadora, esse mesmo aumento indicaria ser este o momento de retirar suas po-
sições em outras aplicações para investir no mercado de imobiliário. Em qualquer 
dos dois casos, a escassez no mercado de moradias induziria, por meio do sistema 
de preços, a uma expansão do investimento imobiliário, com simultâneo cresci-
mento da demanda e da oferta de crédito.  

Em Muth (1960), está a primeira formalização do mecanismo de preço no 
mercado habitacional, posteriormente aprimorado por Muth e Goodman (1989), ao 
sintetizar a análise do mercado habitacional na tradição de equilibro parcial. O 
autor contribuiu para a literatura ao tornar os serviços de moradia proporcionados 
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por um determinado estoque de capital referência para os estudos da demanda 
habitacional. Ao supor a existência de um estoque habitacional homogêneo, a ca-
pacidade de gerar serviços de moradia passou a ser função crescente do estoque de 
capital. Na sua abordagem, o mercado financeiro fornece todo o capital necessário 
para o investimento no mercado habitacional, o que torna qualquer desequilíbrio 
transitório: sempre que ocorre excesso de demanda por serviços de moradia, eleva-
se o aluguel, o que incentiva o investimento necessário para re-equilibrar o merca-
do. 

O mesmo argumento para o comportamento do investimento foi estabeleci-
do no contexto dinâmico por Tobin (1969). Ao levar em consideração o mercado 
habitacional, pode-se definir o q de Tobin como uma taxa entre o preço no mercado 
habitacional e o custo de reposição de uma unidade do capital habitacional. Este 
preço relativo sinalizaria o mercado imobiliário ao refletir o retorno dos investi-
mentos habitacionais. Nesta abordagem, a apreciação imobiliária é dada pela dife-
rença nos preços correntes e o valor esperado do capital habitacional, menos de-
preciação, mais a renda por ele gerada. A condição de equilíbrio no mercado finan-
ceiro, a qual pressupõe a existência de arbitragem, impõe a igualdade entre o re-
torno do investimento e a taxa de juros de mercado. Qualquer excesso de demanda 
por serviço habitacional apreciaria o preço relativo no mercado imobiliário em re-
lação ao custo de reposição de uma unidade do estoque habitacional, resultando 
em q de Tobin maior que 1, o que induziria os investimentos imobiliários. No longo 
prazo, a acumulação de capital habitacional, elevaria a oferta de serviços habita-
cionais, o que traria este mercado de volta ao equilíbrio. O excesso de demanda 
perduraria somente o tempo necessário para o planejamento e construção das no-
vas casas19. 

Um aspecto comum a todas essas abordagens é a premissa de o mercado de 
crédito é perfeito, fornecendo todo o capital necessário para satisfazer a demanda 
por investimentos imobiliários. Não obstante, se o mercado de capitais não ofertar 
todo o capital necessário para realizar os investimentos imobiliários desejados, o 
aumento de aluguel ocasionado pela pressão de demanda não vai necessariamente 
se dirimir. Assim, haveria outros fatores influenciando o equilíbrio no mercado 
imobiliário. Em particular, se o mercado de crédito habitacional for racionado, 

                                                           
19 Seguindo a tradição de expectativas racionais, Sheffrin (1983) sintetiza os argumentos ante-
riores e formaliza um modelo dinâmico habitacional, no qual a apreciação do preço, inflação e 
redução de impostos levam a investimentos habitacionais. 



 

 31

qualquer que seja o motivo, a dinâmica de ajuste pode ser distinta da analisada 
pelas abordagens aqui descritas.  

A permanência secular de parcela considerável da população, particular-
mente nas nações menos desenvolvidas, em condições precárias de moradia parece 
contrariar as virtudes dos mecanismos de mercado na resolução dos desequilí-
brios. Diz-se que parece contrariar – e não que contraria – porque nessas nações, a 
bem da verdade, tanto a estrutura do mercado habitacional quanto a do mercado 
de crédito não são necessariamente aquelas que fazem esses mercados funcionar 
de forma plena. Todo o raciocínio empreendido no parágrafo anterior subentende 
uma série de condições necessárias para tanto: (i) os direitos de propriedade de-
vem ser bem estabelecidos; (ii) deve haver salvaguardas legais que garantem o 
adimplemento de contratos; (iii) o aluguel, assim como a taxa de juros, devem ser 
acordados livremente entre as partes contratantes; e (iv) o mercado financeiro de-
ve ser único e deve alocar a poupança de forma eficiente.  

Obviamente, a não satisfação de uma, ou mais, dessas condições retira dos 
mecanismos de mercado suas propriedade estabilizadoras e impede que a escassez 
relativa seja dirimida ao longo do tempo de forma automática. Isso porque, num 
mercado em que essas condições não são satisfeitas, prevalece a incerteza com re-
lação aos retornos dos investimentos e a escassez de crédito para o financiamento 
imobiliário.  

Stiglitz e Weiss (1981) argumentam que, na presença de assimetria de in-
formação, o equilíbrio no mercado de crédito pode ser caracterizado por raciona-
mento, ou seja, quando, entre candidatos a tomar empréstimos aparentemente 
idênticos, uns conseguem obter crédito e outros não, ou quando existem grupos 
particulares de indivíduos na população que são excluídos do mercado de crédito 
(red-lining). Isso ocorre porque, ao concederem empréstimos, os fatores priorizados 
pelos bancos, a fim de maximizarem seus retornos, são: o custo dos fundos empres-
táveis e o risco envolvido no projeto empreendido. De acordo com estes autores, 
considerando que a informação no mercado é imperfeita, os termos do contrato de 
crédito – colaterais e taxa de juros fixada pelos bancos –, assim como o montante 
dos empréstimos podem afetar a qualidade do grupo de tomadores de empréstimos 
de duas maneiras: (i) efeito de seleção adversa dos tomadores20 e (ii) efeito incenti-
vo21.  
                                                           
20 Ao desencorajar os investidores “seguros” – agentes que investem em projetos menos arrisca-
do – a buscar empréstimos nos bancos, o contrato pode alterar a distribuição dos tomadores na 
carteira de empréstimos. Visto que o retorno esperado do banco depende da probabilidade de 



 

 32

Este capítulo analisa o mercado imobiliário, ressaltando o papel do crédito 
no ajustamento de longo prazo desse mercado. Na seqüência, busca avaliar como a 
assimetria de informação e a falta de mecanismos de liquidez, oriundas da não 
satisfação das quatro condições acima mencionadas, podem tornar o crédito imobi-
liário racionado. E, por fim, sugere um modelo para o mercado de crédito raciona-
do, no qual, a taxa de juros de curto prazo, disponibilidade de crédito e desenvol-
vimento institucional desempenha um papel fundamental no equilíbrio do merca-
do habitacional. 

2.1  Racionamento no mercado de crédito:  
o argumento geral 

Seguindo Stiglitz e Weiss (1981), considerando mercado com informação 
imperfeita, o banco não é capaz de controlar diretamente a ação de todos os toma-
dores22. Assim, os contratos de empréstimos são delineados de forma a induzir os 
tomadores a tomar ações que são de interesse dos bancos e atrair devedores de boa 
qualidade, ou seja, com projetos de baixo risco. Um dos mecanismos que pode ser-
vir para distinguir entre “bons” e “maus” devedores é a taxa de juros de emprésti-
mo. Para uma dada taxa de juros, o lucro esperado  aumenta com o risco do proje-
to.  

Para entender melhor como a taxa de juros é utilizada como mecanismo de 
proteção para os bancos, os autores definem algumas premissas para o mercado de 
crédito racionado: para uma dada taxa de juros ( r̂ ), existe um valor crítico para o 
projeto θ̂ , no qual os agentes tomam emprestado do banco, se e somente se, θθ ˆ> . 
Supondo que todos os projetos têm o mesmo montante, o retorno líquido para o 
                                                                                                                                                                                 
pagamento do empréstimo, são considerados devedores de baixa qualidade aqueles que, ao ob-
servarem a reduzida probabilidade de liquidarem seus empréstimos, estão dispostos a tomar 
empréstimos a taxas de juros maiores. Similarmente, à medida que um aumento das garantias 
requeridas diminui o grau médio de aversão ao risco da carteira de tomadores de empréstimos, 
também diminui o retorno dos bancos. 
21 Reflete a alteração de comportamento dos investidores no sentido da escolha de projetos com 
maior risco. Mudanças na taxa de juros básica da economia (que faz parte do custo do emprés-
timo) e nos termos dos contratos {C, r}, alteram o comportamento do tomador de empréstimo: 
com taxa de juros básica mais elevada, há uma diminuição no retorno esperado para o investi-
dor do projeto a ser financiado, o que o induz a empreender projetos mais arriscados: projetos 
com baixa probabilidade de sucesso, mas que, em caso de sucesso, obtém resultados elevados. 
22 Neste estudo, é considerada apenas a oferta de empréstimos pelo mercado de crédito formal. 
A extensão deste argumento para uma economia com mercado de crédito informal, no qual nor-
mas sociais são o mecanismo para salvaguardar os contratos, pode ser visto em  Ghosh, 
Mookherjee and Ray (2000).  
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tomador é descrito pela equação (1). Nela, o retorno esperado do investidor é o va-
lor máximo entre: (i) o nível de riqueza inicial (W), mais o retorno do projeto (R), 
menos o montante do empréstimo (B + r.B); ou (ii) o nível de riqueza inicial menos 
o montante das garantias estipuladas no contrato de crédito. Então, o valor de θ   
para o qual o retorno esperado do agente é zero satisfaz à seguinte condição:  

(1)    [ ]∏ ∫
∞

=−+−+≡
0

0),(;)1(max),( θθ RdFCWBrRWr , 

sendo, )1(0 iWW +=  e )1(0 iCC += , onde i é a taxa de juros básica da eco-
nomia, W0  é o nível inicial de riqueza, C0  denota o valor presente do colateral C.  

Analisando o lado da oferta de crédito, o retorno esperado dos bancos, pelo 
efeito de seleção adversa é uma função decrescente do grau de risco do empréstimo 
e é dado pela expressão (2). Segundo essa equação, o tomador de empréstimos de-
ve pagar ao banco o montante total da dívida – )1.( rB +  –, ou o máximo que ele 
pode pagar, (R + C). 
(2) ))1(;min(),( rBCRrR ++=ρ  

O argumento da seleção adversa, em que aumentos da taxa de juros podem 
causar queda nos retornos dos bancos, advém do fato de que na média, a qualida-
de dos tomadores tornam-se pior; ou seja, conforme a taxa de juros aumenta, o 
valor crítico de θ  aumenta. Este resultado é obtido ao diferenciar a equação (1): 

0ˆ/

)ˆ,(ˆ
)1( >

∂∏∂
=

∫
∞

−+

θ

θθ CBr
RdFB

dr
d  

A segunda maneira pela qual a taxa de juros afeta a expectativa de retorno 
dos bancos sobre os empréstimos concedidos é a mudança no comportamento do 
devedor: à medida que um aumento na taxa de juros eleva a atratividade por pro-
jetos de risco, diminuem os retornos dos bancos. Então, com um aumento de r, o 
retorno esperado do projeto com alta probabilidade de liquidação diminui mais que 
o retorno esperado do projeto com baixa probabilidade. Se um investidor neutro ao 
risco é indiferente entre dois projetos, um aumento na taxa de juros leva o agente 
a escolher o projeto com menor probabilidade de liquidar o empréstimo. 

Este argumento resulta na principal proposição da relação entre taxa de ju-
ros de empréstimo e retorno esperado pelos bancos. De acordo com esta proposição 
ρ(r) não será uma função monotônica de r, a qual implica que existirá um ρ*, asso-
ciado a r*, que maximiza os retornos esperados pelos bancos. O terceiro quadrante 
da figura 2.1 representa a oferta de crédito dos bancos em relação ao retorno espe-
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rado: quanto maior o retorno esperado do empréstimo, maior a oferta de crédito. 
Contudo, como ilustra o quarto quadrante, o retorno esperado pelo banco aumenta 
a taxas decrescentes em relação à taxa de juros. Portanto, existe um nível ótimo 
de taxa de juros r* que maximiza o retorno esperado pelos bancos ρ*, acima do 
qual, este retorno passa a decrescer. No equilíbrio, à taxa de juros de equilíbrio r*, 
que maximiza o retorno esperado dos bancos, a oferta correspondente é L*.  

L
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L D

r* rm
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rL S

L *

ρ∗

L *

L
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L S

L D

r* rm

ρ

rL S

L *
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Figura 2.1: Equilíbrio no mercado de crédito racionado 

Considerando que a demanda por empréstimos é uma função decrescente 
da taxa de juros, a qual é ilustrada pelo primeiro quadrante da figura 1, para uma 
determinada oferta de crédito, há um excesso de demanda por crédito caracteriza-
do pela diferença Z entre LD e LS que prevalecem à taxa r*. Nota-se que na presen-
ça de excesso de demanda por empréstimos, os tomadores estão dispostos a pagar 
uma taxa de juros rm > r*, que é a taxa em que a demanda se iguala à oferta. Mas 
como os bancos buscam maximizar seus lucros, eles não emprestam ao indivíduo 
que está disposto a pagar uma taxa superior à r*. No julgamento dos bancos, tal 
empréstimo, devido ao fator risco, tem um retorno inferior que a média dos em-
préstimos realizados a taxa r*. Eventualmente, como argumentado por Stiglitz e 
Weiss (1981), um aumento dos fundos emprestáveis deslocaria a curva de oferta 
para cima, reduzindo o excesso de demanda por fundos sem alterar a taxa de juros 
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de empréstimo. Como conseqüência, não existem forças competitivas no mercado 
de crédito que levem a oferta a se igualar à demanda, e o crédito é racionado. 

No entanto, para Stiglitz e Weiss (1981), a taxa de juros não é o único termo 
do contrato que importa. O montante do empréstimo, assim como as garantias, 
também influenciam o comportamento dos tomadores. Um aumento das garantias 
requeridas pelos bancos pode fazer com que os tomadores estejam dispostos a ar-
car com riscos menores, empreendendo projetos menos arriscados. Por outro lado, 
o aumento da requisição de colaterais pode levar à redução dos retornos dos ban-
cos: se existe aversão absoluta ao risco decrescente, e se todos os indivíduos (com 
funções utilidade idênticas) se deparam com as mesmas oportunidades de inves-
timento, os indivíduos mais ricos estarão dispostos a oferecer mais colaterais, o 
que denota sua disposição a empreender projetos mais arriscados em comparação 
com indivíduos menos ricos. Esse efeito de seleção adversa pode dominar o efeito 
positivo da requisição de colaterais. Como conseqüência, também há um limite a 
partir do qual não é lucrativo para os bancos aumentar a requisição de garantias 
na presença de excesso de demanda por crédito, assim como ocorre com a taxa de 
juros de empréstimo.  

Assim, o racionamento no mercado de crédito ocorre se as três condições a 
seguir forem satisfeitas: (i) há informação imperfeita; (ii) os efeitos de seleção ad-
versa e incentivo são fortes; e (iii) o retorno esperado pelos bancos no equilíbrio 
Walrasiano deve ser menor que em algum outro contrato em que exista raciona-
mento de crédito. Em Stiglitz e Weiss (1992) a análise é expandida para o caso em 
que ambos problemas, de incentivo e de seleção adversa, estão presentes. No mo-
delo, os bancos empregam os colaterais requeridos e as taxas de juros como ins-
trumentos de seleção dos tomadores e de incentivo para tomadores de emprésti-
mos. Um dos resultados encontrados neste outro trabalho é que, toda a classe dos 
potenciais tomadores de empréstimos pode ser racionada, sendo que, este racio-
namento deve ocorrer para todo contrato. 

2.2  O racionamento no mercado de crédito  
para projetos imobiliários 

Baseado no modelo de mercado de crédito racionado de Stiglitz e Weiss 
(1981) e (1992), é possível descrever um mercado de financiamento para empreen-
dimentos imobiliários, com pequenas alterações. Considera-se, inicialmente, que a 
informação é imperfeita – os bancos não sabem distinguir perfeitamente o risco de 
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cada um dos tomadores de empréstimos. Por conseqüência, a taxa de juros  de 
empréstimo e as exigências hipotecárias passam a ser os mecanismos que redu-
zem os efeitos de seleção e incentivo.  A equação (3) expressa a taxa de juros que 
maximiza o retorno esperado pelos bancos, a qual é função do retorno e do risco do 
empreendimento e da taxa primária de juros. Do mesmo modo pode-se definir o 
montante de crédito ofertado pelos bancos L*, como uma função monotônica de r* e 
do montante de fundos emprestáveis no mercado imobiliário (S).  

(3) )),((max* rRr ρρ≡   

(4) 0 and 0),,( *
** >′>′≡ SrSrL lll  

Note que o lucro dos bancos é definido como a diferença entre r* e o custo 
dos empréstimos, o qual é determinado pela taxa de juros básica da economia, o 
componente de oportunidade, e pelos custos relativos às salvaguarda dos direitos 
de propriedade, incorridos, por exemplo, na avaliação do valor dos imóveis e na 
execução de hipotecas.  Nesse sentido, diz-se que os custos operacionais associados 
ao grau de desenvolvimento institucional estão inclusos no spread dos bancos.  

O mercado habitacional é caracterizado por três premissas básicas: (i) é 
segmentado em quatro diferentes classes de riqueza23 – Wc, Wb, Wab e Wa, de tal 
forma que Wc  < Wb < Wa; (ii) a riqueza é composta por ativos reais e colaterais, 
que podem ser utilizados como garantias, denotada por C, sendo que Cc < Cb < Ca, 
e por rendimentos do capital humano, de heranças em potencial e de aposentado-
rias, denotada por H; (iii) existe um nível mínimo de riqueza inicial (Wi0 > C) para 
que a família i faça parte do grupo demandante de crédito habitacional, o qual te-
rá seus projetos analisados pelos bancos. 

A figura 2.2 ilustra este mercado habitacional segmentado. Cada indivíduo 
tem a alternativa de investimento seguro com retorno ρ*, com utilidade esperada 
U(W0,r*). As famílias pertencentes ao grupo Wc não fazem parte do mercado de 
crédito por não possuírem um montante de riqueza mínimo suficiente (Wc < Wi0). 
Para essas famílias, tanto a utilidade esperada de se investir num investimento 
seguro, como a do investimento habitacional auto-financiado é maior do que a uti-

                                                           
5 Conforme Stiglitz (1981) supõe-se que todos os tomadores de empréstimos são avessos ao risco 
com mesma função utilidade U(W), U’ > 0, U” < 0 e que os indivíduos diferem somente com 
respeito à sua riqueza.  
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lidade esperada de tomar o crédito para empreender24 o projeto. Já as famílias com 
riqueza entre Wb e Wa demandam crédito, visto que a utilidade esperada de tomar 
recursos no banco é maior que a do investimento sem risco. Contudo, um subcon-
junto dessas famílias, as que têm riqueza no intervalo Wab, caso não obtenham 
crédito, ainda assim, empreendem investimentos imobiliários, visto que a utilida-
de esperada desses investimentos é superior às das demais alternativas. Por fim, o 
grupo Wa representa o conjunto de famílias com as maiores riquezas. Este grupo 
não é demandante de crédito habitacional e empreende investimentos arriscados 
com recursos próprios. 
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demandar empréstimos

Auto-
financiamento

Auto-financiamento 
em investimentos 
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Utilidade esperada
do investidor
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Auto-financiamento 
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Figura 2.2: O mercado de crédito habitacional segmentado 

Para compreender melhor o que determina o intervalo dos grupos de famí-
lias que demandam crédito imobiliário e as razões pelas quais, a partir de um de-
terminado nível de riqueza, famílias que demandam crédito, mas não o obtém, 
assim mesmo empreendem o projeto imobiliário, deve-se analisar a função de uti-
lidade esperada que maximiza o retorno do projeto para o grupo de riqueza Wab. 
Seguindo Stiglitz and Weiss (1981), as famílias que obtém crédito e empreendem o 
projeto, obtém uma utilidade esperada dada pela expressão (5): 

                                                           
24 O investimento habitacional com auto-financiamento, para o caso das famílias de baixa ri-
queza, pode ser visto como auto-construção. 
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(5)  )(ˆ))}(1(*))1(()()*)1(({max 000 WVRpWURpRWU
R

≡−⋅ρ−+⋅+ρ−  

na qual p(R) é a probabilidade de sucesso do projeto. Já as famílias que não em-
preendem o projeto, obtém bem-estar igual a  *)( 0ρWU . Para os indivíduos que 
não obtêm crédito, o valor que maximiza a utilidade esperada – que é o maior dos 
dois retornos possíveis, ou seja, o do investimento seguro ou o do empreendimento 
com auto-financiamento do projeto, é dado por )](ˆ*),(max{)( 0000 WVWUWV ρ= . 
Derivando a utilidade esperada do investimento seguro com relação ao nível de 
riqueza inicial e o empreendimento com auto-financiamento, também, com relação 
ao nível de riqueza inicial, pode ser visto que: 

**)(

0

0 ρ′=
ρ U

dW
WdU

   e   *)]1([)(ˆ
21

0

0 ρ−′+′= pUpU
dW

WVd
. 

Ao estabelecer que a aversão ao risco é absolutamente decrescente, como  
0000 /)(ˆ/*)( dWWVddWWdU <ρ 25, pode-se dizer que quanto maior o nível de ri-

queza inicial da família, menor a utilidade esperada do investimento seguro em 
relação ao empreendimento no projeto arriscado com autofinanciamento. 

Assim, existe um valor crítico de riqueza bŴ , tal que, se a riqueza superar 
este valor, famílias que não conseguem o crédito, assim mesmo, empreendem o 
projeto – são famílias com riqueza no intervalo Wab. Dada a aversão ao risco abso-
luta decrescente das famílias com riqueza inferior a esse nível crítico bŴ , a utili-
dade esperada das famílias que estão habilitadas para obter crédito e empreen-
dem o projeto, se e somente se, obtém crédito, é dada pela equação (6) a seguir: 
(6)  )()))(1*)()(()())ˆ1(*(max{ 000 WVRpCWURpRrWU BR

≡−ρ−+++−ρ . 

Nesse caso, os indivíduos tomam recursos emprestado, se e somente 
se, )()( 000 WVWVB ≥ . Mas como, *

21 ))1((/ ρpUpUdWdVB −′+′= , somente compensa 
tomar crédito quando Wi0 > C. Assume-se que existe uma riqueza não nula, deno-
tada por Wb, tal que Vb(Wb) = U(ρ*,Wb) – o que é verdadeiro para alguns valores de 
ρ*. Pelo mesmo argumento usado anteriormente, fica claro que, em Wb, tomar em-
prestado com garantias gera uma utilidade média que preserva o spread da rique-
za terminal em comparação com a de não tomar emprestado e a não empreender o 
projeto. Então se 0000 /)(/ dWWdVdWdVB >  para bb WWW ˆ

0 << ; todos os indivíduos 

                                                           
25 Essa condição pressupõe que o crescimento da utilidade esperada do empreendimento imobi-
liário devido a uma diferença de riqueza inicial é maior que o aumento do retorno do investi-
mento seguro obtido com a mesma diferença de renda.  
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se habilitam para tomar empréstimos. Considerando bWW ˆ
0 < , se existir emprés-

timo, o indivíduo com maior riqueza será o beneficiado26. 
Agora, cabe analisar o efeito sobre o mercado de crédito habitacional de al-

terações em variáveis exógenas. Em particular, são analisados os efeitos sobre o 
equilíbrio racionado de crédito habitacional de: (a) mudanças institucionais que 
favoreçam a redução dos custos de transação da execução das hipotecas; (b) mu-
danças na política monetária, que implicam ou uma alteração do custo de oportu-
nidade dos empréstimos ou uma variação dos fundos emprestáveis dos bancos; (c) 
políticas de concessão de subsídios; e (d)  políticas de regularização dos direitos de 
propriedade.  

a) Efeito de uma redução do custo de execução de garantias reais 

O custo de execução das garantias reais é um dos componentes do custo to-
tal de empréstimo dos bancos que está diretamente associado à estrutura legal e 
ao funcionamento nos mecanismos de adimplemento de leis e contratos (law en-
forcement). Ao supor uma redução desse custo – ocasionada, por exemplo, pela 
criação de um título de propriedade fiduciário para imóveis – o custo total de em-
préstimo do banco é reduzido e, quando repassado à taxa de juros de empréstimo, 
modifica o equilíbrio no mercado de crédito racionado. Nesse raciocínio está implí-
cita a premissa de competição entre os bancos, sem a qual não haveria estímulo 
aos bancos para repassar as reduções de custos de empréstimo para o “preço” do 
empréstimo. O efeito da redução do custo de execução das garantias reais sobre a 
demanda e a oferta de crédito é representado na figura 2.3.  

A redução na taxa de juros de empréstimo torna a função de utilidade espe-
rada do investidor com relação ao nível de sua riqueza inicial (W0) mais inclinada. 
Isto significa que, a igualdade entre o retorno esperado do investimento seguro e o 
de tomar recursos emprestados e empreender o projeto, passa a valer para um 
nível de riqueza inicial menor. Cresce, portanto, a parcela das famílias que procu-
ram crédito, para uma mesma distribuição de riqueza. O resultado sobre a oferta 
de fundos emprestáveis está ilustrado na figura 2.3.b. No quarto quadrante do 
gráfico, vê-se o deslocamento, para baixo e para a esquerda, da curva que relacio-

                                                           
26 Essa restrição é mais fraca que a imposição de uma escala de projetos que excede a riqueza 
de qualquer indivíduo. 
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na taxa de juros de empréstimo e o retorno esperado dos bancos. Isso se deve à 
redução dos efeitos incentivo e de seleção adversa, que provoca uma expansão dos 
retornos esperados do banco. No terceiro quadrante, que representa a relação en-
tre oferta de fundos e o retorno dos bancos, nota-se o aumento da oferta de credito 
habitacional, até o ponto em que a nova taxa de juros de equilíbrio racionado r** 
seja atingida – a que maximiza ρ. Por fim, o primeiro quadrante ilustra a relação 
entre taxa de juros de empréstimo e a oferta e a demanda de fundos. Coma redu-
ção dos juros de empréstimo, há um aumento da demanda sobre a curva LD, que 
representa a expansão do número de famílias demandantes de crédito hipotecário. 
Há, também um deslocamento para cima e para a esquerda, da curva de oferta. 
No novo equilíbrio, a oferta L** é maior que a anterior – mantidos os demais pa-
râmetros constantes. O novo equilíbrio resultante também prevê racionamento de 
crédito; contudo, este pode ser maior ou menor que o anterior, a depender das in-
clinações das duas curvas.  
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(a)      (b) 

Figura 2.3: Redução do custo de execução das garantias reais 

b) Efeitos da política monetária: o aumento da liquidez 

Analisando a demanda por fundos emprestáveis, uma redução nas taxas de 
juros, reduz o custo de oportunidade do investimento sem risco – títulos do gover-
no, por exemplo, que oferecem retornos à taxa i. Isto aumenta a disponibilidade de 
fundos para o financiamento habitacional. Essa mudança diminui a inclinação da 
sua curva de utilidade esperada do investimento sem risco (seguro) na figura 
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2.4.a, bem como provoca um deslocamento para cima e para a esquerda da curva 
de oferta de fundos emprestáveis do primeiro quadrante da figura 2.4.b. Por outro 
lado, há uma redução dos custos de empréstimo e um conseqüente aumento dos 
retornos de se tomar emprestado e empreender o projeto habitacional, o que deslo-
ca para baixo e para a esquerda, a curva de utilidade esperada do empréstimo no 
quarto quadrante da figura 2.4.b.   

Com a redução nas taxas de juros, espera-se que a oferta de fundos empres-
táveis se eleve, estendendo-se para a fração da população com níveis de riqueza 
inferiores. Aí está presente a premissa de que há mecanismos automáticos de 
transmissão da liquidez do mercado financeiro para o mercado de crédito habita-
cional. Se não houver tais mecanismos, deve-se esperar um efeito sobre a oferta de 
crédito menor que o do equilíbrio com expansão automática da oferta de crédito. A 
expansão do crédito para a população de menor riqueza pode ser explicada pelo 
efeito incentivo: à medida que se diversifica o crédito, reduz-se o grau de risco do 
pool de tomadores.  
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 (a)      (b) 

Figura 2.4: Aumento da liquidez no mercado de crédito 

c) Efeitos de uma política social de subsídios 

Como visto anteriormente, para que uma determinada família faça parte do 
mercado de crédito habitacional, é necessário que ela possua um nível de riqueza 
inicial mínimo. Além disso, quanto maior a razão entre a riqueza inicial total e o 
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colateral, menor será o risco sobre o retorno esperado dos bancos, o que deve dimi-
nuir a possibilidade de racionamento de crédito. No entanto, políticas habitacio-
nais que aumentem o nível de riqueza inicial das famílias pertencentes à fração da 
população com menor renda contribuem para a ampliação do racionamento, se não 
forem seguidas de uma expansão consistente do crédito. 

A transferência de riqueza lump-sum, da fração mais rica da população pa-
ra a mais pobre, não altera as curvas da figura 2.5.a. Contudo, ela muda distribui-
ção de riqueza na sociedade, elevando o percentual de famílias com riqueza no in-
tervalo entre Wb e Wa.  Esse efeito é ilustrado como um deslocamento para cima 
da curva de demanda por crédito na figura 2.5.b, a qual, se não for seguida de uma 
expansão do crédito, irá resultar em maior racionamento.  
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(a)      (b) 

Figura 2.5: A política de subsídios 

d) Efeitos de uma política de regularização de direitos de propriedade 

Para elucidar a importância da questão da regularização dos direitos de 
propriedade, e sua relação com desenvolvimento do mercado de crédito, cabe citar 
De Soto (2000). Em “The Mistery of Capital”, o autor constata o elevado valor dos 
ativos detidos sem definição de direitos de propriedade e, portanto, incapazes de 
serem dados como garantia em operações de crédito, restringindo, dessa forma, a 
utilidade potencial do ativo. Em contraposição, o autor contrasta a situação dos 
países ricos, onde a propriedade é um bem definido e todo o potencial dos ativos é 



 

 43

explorado, o que, na presença de um ambiente institucional adequado que garanta 
as salvaguardas dos direitos de propriedade, possibilitaria o desenvolvimento de 
um mercado de secundário de letras hipotecárias. Dessa forma, a definição dos 
direitos de propriedade contribui para a redução do capital detido. E, ao aumentar 
o nível de riqueza das famílias, impulsiona o mercado de crédito e, por conseqüên-
cia, o desenvolvimento habitacional.  

A figura 2.6 retrata os efeitos da regularização (definição) dos direitos de 
propriedade no mercado de crédito habitacional. Considerando que o processo de 
regularização de propriedade eleva o nível de riqueza das famílias, desloca-se a 
distribuição de riqueza das famílias para a direita, aumentando o número de famí-
lias que passam a demandar crédito habitacional. No entanto, para que ocorra um 
efeito positivo dessas políticas sobre o mercado de crédito, e conseqüente melhora 
do desenvolvimento habitacional, não basta aumentar o grau de definição dos di-
reitos de propriedade. Se a oferta de crédito mantiver-se inalterada, o resultado 
será um aumento da proporção do crédito racionado.  
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(a)       (b) 

Figura 2.6: Direitos de propriedade 

Para que não ocorra uma piora do racionamento em relação à nova deman-
da, é necessário que essas políticas sejam acompanhadas de mudanças institucio-
nais que garantam as medidas salvaguardas de execução de hipotecas. O raciocí-
nio dos efeitos dessas medidas na redução dos custos dos bancos, desenvolvido no 
caso (a), então se aplicaria, implicando uma ampliação da oferta de crédito, como 
ilustrado pela figura 2.6.b. 
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2.3  O equilíbrio estacionário no mercado habitacional 
com racionamento no mercado de crédito  

Como analisado nas seções anteriores, o equilíbrio racionado no mercado de 
crédito responde a mudanças na distribuição de riqueza, na taxa de juros da eco-
nomia e nos custos de execução de hipoteca. Por sua vez, a distribuição de riqueza, 
bem como os custos de execução de hipotecas, respondem a mudanças institucio-
nais. Cabe agora, avaliar esses efeitos sobre o equilíbrio dinâmico do mercado ha-
bitacional. Isso é feito na presente seção, que incorpora os mecanismos que regem 
o mercado de crédito no modelo de mercado habitacional.  
 Assume-se que a economia possui, a cada instante do tempo, Nt famílias 
que crescem à taxa constate n. Considera-se que a demanda da família represen-
tativa por imóveis de aluguel (kd) depende diretamente de sua riqueza (w) e inver-
samente do valor do aluguel (R), como expresso pela equação (7). No curto prazo, a 
oferta de imóveis é fixa – expressão (8) – o que implica que a taxa de aluguel é de-
terminada apenas pelas condições da demanda, como figura na equação (9).  

(7) 0e0,.)( >β>′β−= wtt
d
t fRwfk   

(8) tt
s
t kkk == 0  

(9) 
β

−
= tt

t
kwfR )(  

À maneira de Tobin (1969), define-se tq  como a razão entre o preço de mer-
cado ( tp ) e o custo de reposição de uma unidade de capital habitacional ( tc ) – e-
quação (10). Quando 1>tq , o preço de mercado de uma unidade habitacional é 
maior que o custo de construção de uma unidade idêntica. Neste caso, diz-se que 
há um incentivo ao investimento, ou mais especificamente, no nosso caso, à cons-
trução de novas unidades habitacionais. Se 1<tq , é mais barato comprar uma ca-
sa pronta que construir um nova; nesse caso, as famílias não têm incentivos para 
investir construir.  

(10) 
t

t
t c

pq =  

Supondo um custo de construção constante e igual à unidade, tq  passa a ser 
o valor de mercado dos imóveis, variando de acordo com as flutuações em tp . Este, 
por sua vez, variará de acordo com a rentabilidade, líquida da depreciação, propor-
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cionada pela renda de aluguel. O retorno no setor de aluguel de um período para o 
seguinte será a razão entre o valor total à disposição do proprietário no período 
seguinte e o valor do imóvel no período inicial.O valor total à disposição do propri-
etário no tempo subseqüente será: o novo valor de mercado do imóvel, mais a ren-
da do aluguel, menos a depreciação do estoque anterior. Para o tempo contínuo, a 
equação (11) define a taxa de retorno do investimento: 

(11) Retorno
t

ttt

q
qRq δ−+

=
&

 

Mas como o mercado de capitais não é perfeito – ao contrário, nele prevale-
cem assimetrias de informação que levam ao racionamento de crédito –, as famí-
lias não são capazes de arbitrar de forma plena entre os ganhos no mercado de 
aluguel e aqueles obtidos no mercado de ativos financeiros. De fato, se a renda de 
aluguel, líquida da depreciação, for superior à taxa de juros, as famílias tem incen-
tivos para buscar empréstimos bancários e investir em habitação. Mas, no merca-
do de crédito racionado, nem todas as famílias que têm condições de ingressar na 
demanda de crédito obtêm financiamento. Por esse motivo, os retornos não se i-
gualam: o retorno do investimento habitacional, devido ao racionamento de crédi-
to, torna-se maior que a taxa de juros de financiamento habitacional r*. Definindo 
o retorno do investimento como rp, que é a taxa que prevaleceria se o mercado de 
crédito fosse perfeito, tem-se a expressão (12).  

(12) Retorno p
t

ttt r
q

qRq
=

δ−+
=
&

  

(13) *rrp λ≡ ,   1≥λ  

 Note que, como ilustrado na figura 2.7, rp é a taxa de juros de mercado que 
prevaleceria caso o retorno esperado dos empréstimos ρ  fosse uma função mono-
tônica de r, isto é, se os efeitos de seleção adversa e incentivo não prevalecessem. 
Neste caso, a curva da oferta de crédito também seria monotônica. Então, se a 
demanda por crédito é totalmente satisfeita, λ é igual a 1, o que implica em rp = r*.  
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Figura 2.7: Taxa de juros nos dois 

mercados de crédito: com e sem racionamento 

Dessa expressão deriva-se a equação dinâmica de tq  – (14). Nota-se que a 
taxa de juros de empréstimo do financiamento habitacional, como formulado na 
seção 3, é função da taxa de juros de mercado, dos custos de execução de hipotecas 
e dos demais custos administrativos. Neste sentido, as economias com menor grau 
de desenvolvimento institucional apresentam taxas de juros de empréstimo, no 
mercado de crédito habitacional, mais elevadas. 

(14) 
β

−
−δ+λ=−δ+= tt

tttpt
kwfqrRqrq )().().( *&  

 (15) ttt knik )( δ+−=&  

A acumulação de capital habitacional por família é dada pela expressão (15). O 
que muda, em essência, é a função investimento das famílias. Aqui ela é definida 
com a agregação do investimento realizado pelas três classes de riqueza da socie-
dade: a, b e c, de modo que Wc < Wb < Wa, sendo que todas as famílias crescem a 
taxa constante n. Como argumentado na seção 3, existe um W0, que é o nível críti-
co mínimo de riqueza para pertencer ao mercado de crédito racionado, tal que  
Wc < W0 < Wb. O investimento das famílias que pertencem às classes a e c depende 
apenas do nível de riqueza, dado que elas não participam do mercado de crédito. 
Para elas, todo investimento habitacional é autofinanciado e, portanto, o valor 
desse investimento depende do preço dos imóveis, dada a riqueza dessas famílias. 
A equação (16) expressa essa relação onde, 1−=π tt q  representa o excesso do pre-
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ço no mercado imobiliário em termos do custo de construção e, 0>σ , nos diz que a 
este valor, há um estímulo ao investimento.  

 (16)  tt
a

t
c ii πσ≡≡ .  

Para a classe de riqueza b, a função investimento é definida pela soma do 
investimento financiado, que é determinado no equilíbrio do mercado de crédito 
L*, com o investimento autônomo realizado por aquelas famílias que demandam 
crédito, mas não o obtém. Nota-se que L* é o valor financiado dos investimentos, o 
que pode ser expresso pelo produto do número de contratos com o preço dos imó-
veis financiados. Por simplicidade, assume-se que a parcela autônoma do investi-
mento dessa classe de riqueza é idêntica à função investimento das demais classes 
de riqueza. A expressão (17) mostra esta relação. 

(17)  ).(*
ttt

bi πσ+≡ l  

Os empréstimos de uma determinada família )( tl  é dado pela equação (18), 
a qual estabelece a relação discutida na última sessão onde foram discutidos os 
efeitos de variações no montante de empréstimos, taxa de juros, custo de excussão 
de hipotecas e fundos emprestáveis. 

(18)  ),( **
ttt srg=l  

Nesta equação, uma redução da taxa de juros tem efeito positivo sobre a o-
ferta de crédito por família 0<′rg . A disponibilidade de fundos por família ( ts ) 
também exerce um impacto positivo sobre a mesma. O investimento por família é 
definido pela expressão (19). Substituindo esta última expressão em (20), obtém-se 
a equação de acumulação de capital.  

(19)  )1.(),( * −σ+≡ tttt qsrgi  

(20)  ttttt knqsrgk ).()1.(),( * δ+−−σ+=&  

As equações (14) e (20) formam um sistema de equações diferenciais, o qual 
apresenta estabilidade de sela, o que está demonstrado no Apêndice Matemático. 
Com base nessas equações, também são calculadas neste apêndice as derivadas 
das curvas de dinâmica estacionária de qt e kt, assim como, suas combinações de 
estado estacionário. Este sistema está ilustrado na figura 2.8. 
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tk

tq
0kt =&

0qt =&

*q

*k
 

Figura 2.8: Equilíbrio de estado estacionário no mercado habitacional 

Por fim, vale indicar os efeitos das mudanças institucionais sobre o equilí-
brio no mercado habitacional, que competem com as mudanças na distribuição de 
riqueza e na política monetária pela definição do grau de desenvolvimento do mer-
cado habitacional. Esses efeitos podem ser avaliados pela estática comparada do 
modelo, a qual é calculada a partir da aplicação do teorema da função implícita no 
sistema formado pelas equações (A.1) e (A.2), apresentadas no apêndice matemá-
tico deste capítulo, considerando constantes os demais parâmetros.  
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As proposições 1, 2 e 3 abaixo trazem a reação do equilíbrio no mercado ha-
bitacional de mudanças na taxa de juros, na riqueza da economia e oferta de fun-
dos emprestáveis no equilíbrio do mercado habitacional.  

Proposição 1: Um aumento da taxa de juros deprime o preço do imóvel, tornando o 
investimento no setor imobiliário menos interessante, o que acaba por reduzir o 
estoque de capital habitacional por família de estado estacionário. Essa conclusão 
advém diretamente das derivadas de q* e k*. A primeira derivada, 
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é negativa, desde que o numerador é negativo e o numerador positivo. Já a segun-
da derivada pode ter tanto sinal positivo como negativo, desde que rg ′  é um parâ-
metro negativo: 
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Proposição 2: A expansão da riqueza eleva o preço de mercado dos imóveis e o ní-
vel de estoque de capital habitacional. 

Este resultado emerge das derivadas de q* e k* em relação a w, devido ao 
efeito positivo na riqueza por serviços habitacionais. 
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Proposição 3: Um aumento dos fundos emprestáveis leva ao equilíbrio de estado 
estacionário com maior nível de bem-estar, no qual o capital habitacional por famí-
lia é maior, e o preço do imóvel é menor. 

Este argumento advém diretamente do fato que uma expansão dos fundos 
emprestáveis tem um impacto positivo na oferta de crédito por família, como dis-
cutido na seção 3. 
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A novidade deste modelo aparece ao relacionar essas proposições com os e-
feitos de uma política monetária. Desde que a existência de racionamento no mer-
cado de crédito imobiliário possa inibir investimentos habitacionais, uma redução 
na taxa de juros básica da economia, embora torne o investimento imobiliário 
mais atrativo, não leva necessariamente a um aumento do estoque capital habita-
cional. Desse modo, políticas habitacionais que direcionam mais fundos ao merca-
do de crédito, como conseqüência, por exemplo, do desenvolvimento institucional e 
da ampliação do grau de definição de direitos de propriedades e suas salvaguar-
das, tem um efeito inequívoco sobre o bem-estar pois levam a uma redução nos 
preços dos imóveis e a um aumento do capital habitacional por família. 

O modelo desenvolvido neste capítulo, que combina a tradição dos modelos 
dinâmicos de investimento habitacional com premissas da “Nova Economia Insti-
tucional” e as considerações de Stiglitz e Weiss (1981) e (1992) sobre o raciona-
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mento no mercado de crédito, permite identificar o papel das instituições sobre o 
desenvolvimento habitacional. Economias com maior grau de definição dos direi-
tos de propriedade, pelo efeito que isto tem sobre a distribuição de riqueza da soci-
edade e sobre a taxa de juros de empréstimo, alcançam nível de desenvolvimento 
habitacional mais elevado. Esse grau de definição dos direitos de propriedade está 
diretamente associado à atribuição de títulos de propriedade imobiliária. Em soci-
edades em que há ocupação irregular do solo, essa atribuição é relativamente me-
nor, o que reduz a demanda por crédito e o papel que esse mercado pode desempe-
nhar no desenvolvimento habitacional.  

De outro lado, instituições que garantem o adimplemento de contratos, co-
mo legislações que permitem a execução automática de hipotecas, reduzem os cus-
tos de transação e, por conseguinte, a taxa de juros de empréstimo hipotecário. 
Isso tem efeito negativo sobre o racionamento de crédito e permite o financiamento 
pelos bancos de um número maior de famílias, com impactos positivos sobre o de-
senvolvimento habitacional. A constituição de um mercado secundário de títulos 
hipotecários aumenta a liquidez, e reduz o risco, dos tomadores finais desses títu-
los, ampliando a oferta de crédito.  
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Apêndice Matemático 
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Capítulo 3 

A influência do crédito no déficit  
habitacional do Chile e Brasil 

A importância de estudar o processo de desenvolvimento habitacional e 
seus determinantes está no papel decisivo da moradia na qualidade de vida e bem-
estar das famílias. A questão habitacional é, sem dúvida, um dos problemas soci-
ais mais graves presente tanto nos aglomerados urbanos, como nas áreas rurais 
de muitos países. A dimensão dessa questão é notória pelo elevado número de fa-
velas nos centros urbanos dos países em desenvolvimento e pelo grau de rustici-
dade das moradias no campo, o que torna o baixo padrão da moradia um agravan-
te da pobreza em suas inúmeras manifestações. 

A moradia é um bem durável, muitas vezes, o ativo fixo de maior importân-
cia para a maioria das unidades familiares, cujo preço é superior à riqueza de uma 
parcela expressiva da população que é potencial demandante. Por essa razão, na 
maioria das vezes, a aquisição da casa própria só é possível mediante a disponibi-
lidade de crédito de longo prazo; ainda assim, para as camadas de mais baixa ren-
da da população, o sonho da casa própria só se torna realidade com a existência de 
políticas de subsídio direto. 

A natureza dos problemas habitacionais costuma ser entendida a partir de 
estimativas do déficit habitacional, um conceito que pode ser interpretado como o 
crescimento da demanda por financiamento habitacional sem a contrapartida da 
expansão da oferta de crédito27. No capítulo 2 desta dissertação, desenvolveu-se o 
argumento de que a escassez de crédito pode explicar a permanência secular de 
parcela considerável da população, particularmente nas nações menos desenvolvi-
das, em condições precárias de moradia. Nesse sentido, o déficit habitacional em 
níveis significativos parece contradizer as virtudes dos mecanismos de mercado na 
resolução dos desequilíbrios. 
                                                           
27 Garcia e Rebelo (2002).  
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Seguindo a ótica do estudo desenvolvido por Stiglitz e Weiss (1981), e rela-
cionando-a com as diferenças no sistema de financiamento habitacional do Brasil e 
Chile descritas no capítulo 1, cabem alguns questionamentos. Em que medida e-
xiste racionamento de crédito no Brasil e Chile e qual a sua magnitude? Um au-
mento da disponibilidade de fundos emprestáveis no mercado financeiro aumenta-
ria a oferta de crédito habitacional? Ou ainda, os mecanismos de transmissão e 
incentivo da oferta global de crédito definiriam a disponibilidade de crédito para o 
mercado imobiliário? Até que ponto uma maior disponibilidade de crédito reduzi-
ria o déficit habitacional nesses países?  

O objetivo deste capítulo é responder tais questões avaliando os fatores de-
terminantes do crédito habitacional e da formação do custo de empréstimo – a ta-
xa de juros, os custos de transação e a oferta global de crédito – e a influência do 
crédito sobre o déficit habitacional. Na próxima seção, é discutida a metodologia 
empregada para medir o déficit habitacional e são apresentadas as estimativas 
para o Brasil e Chile a partir de dados censitários das últimas três décadas. A se-
guir são apresentados o modelo econométrico e a metodologia empregada na pes-
quisa empírica, prosseguindo com a discussão de seus resultados. 

3.1 O déficit habitacional no Chile e Brasil: uma avaliação da 
evolução temporal e sua distribuição espacial 

Antes de descrever a metodologia de mensuração do déficit habitacional 
empregada nesta dissertação, é introduzida uma discussão das principais aborda-
gens metodológicas de déficit habitacional desenvolvidas no Brasil. A idéia é apon-
tar os pontos positivos e negativos da abordagem tradicional, justificando, em par-
te, a metodologia escolhida para este estudo. Por fim, esta seção apresenta as es-
timativas do déficit habitacional brasileiro, para os anos de 1970, 1980, 1991 e 
2001, e do déficit chileno em 1970, 1982, 1992 e 2002.  

3.1.1 O conceito tradicional de déficit habitacional 

O primeiro estudo realizado no Brasil sobre as carências habitacionais foi o 
desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, em conjunto com o Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Divulgado em 1995, o estudo tinha 
por base indicadores amostrais que retratavam a situação habitacional do país em 
1991. A partir daí, a Fundação João Pinheiro tornou-se a principal referência me-
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todológica sobre estimativas nessa área, e seu estudo pioneiro foi atualizado em 
2001, com a estrutura dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 1999, ajustando-a ao total de domicílios particulares e permanentes de 
2000 – únicos dados do Censo Demográfico de 2000 até então divulgados pelo Ins-
tituto Nacional e Geografia e Estatística (IBGE).  

A metodologia da Fundação João Pinheiro adota a idéia de necessidades 
habitacionais entendida como a demanda demográfica por novas moradias. Esse 
conceito abrange dois componentes: o de déficit habitacional e o de inadequação 
dos domicílios.  

As estimativas relativas ao déficit habitacional, segundo essa metodologia, 
englobam dois conceitos: (i) o déficit habitacional por reposição do estoque e (ii) a 
necessidade de incremento do estoque. O déficit habitacional por reposição do es-
toque – que, em 2000, passou a incorporar a depreciação28 – é composto pelos “do-
micílios rústicos”, os quais representam a precariedade das estruturas físicas das 
unidades habitacionais. A rusticidade enquadra tanto os domicílios que potenci-
almente poderiam ser restaurados, como aqueles que necessitariam ser substituí-
dos ou repostos. O segundo conceito, de déficit habitacional pela necessidade de 
incremento de estoque, é formado pelos “domicílios improvisados” – moradias em 
locais construídos sem fins residenciais, tais como, vagões de trem, viadutos, pon-
tes etc. – e pela “coabitação familiar”, que segundo a Fundação João Pinheiro 
(2001) “compreende a soma das famílias conviventes secundárias com as famílias 
que viviam em cômodos cedidos ou alugados”, estes últimos representados pelos 
cortiços. 

Já o conceito de habitações inadequadas é dado pela densidade excessiva de 
moradores por dormitório29 e pela carência de serviços de infra-estrutura30 – ener-
                                                           
28 A depreciação, de acordo com a metodologia da Fundação João Pinheiro, no período de 1950 e 
2000, é de 15% para as regiões metropolitanas, sendo aplicado apenas para as regiões urbanas. 
29 Fundação João Pinheiro (2001) considera aceitável o limite de três pessoas por dormitório, 
para as faixas de renda de até 5 salários mínimos. Para as faixas de renda acima de 5 salários, 
não há especificação do limite. 
30 No que diz respeito aos serviços de saneamento, a Fundação João Pinheiro (2001), considera:  

(i) famílias com renda de até 2 salários mínimos – o domicílio deve ter rede de água, 
ponto de água ou poço, mesmo que sem canalização interna; rede de esgoto, fossa 
séptica ou rudimentar; inexistência concomitante de água de poço e fossa rudimen-
tar, devido à contaminação da água; e instalação sanitária dentro do domicílio;  

(ii) famílias com renda de 2 a 5 salários mínimos – rede de água com ponto dentro do 
lote, poço ou nascente; canalização interna ao domicílio; rede de esgoto ou fossa sép-
tica; e instalação sanitária dentro do domicílio;  
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gia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. A par-
tir de 2000, deixou de ser considerado na composição das habitações inadequadas, 
a qualidade da infra-estrutura, passando a levar em conta a inadequação fundiá-
ria urbana, a inadequação em função da depreciação e a inexistência de unidade 
sanitária domiciliar interna. Para esclarecer as alterações metodológicas do cálcu-
lo das necessidades habitacionais ocorridas entre 1991 e 2000, a figura abaixo traz 
as definições adotadas pela Fundação João Pinheiro para os dois elementos que 
compõem as necessidades habitacionais.  
Quadro 3.1: Alterações metodológicas Fundação João Pinheiro, 1991-2000 

1991 2000
Reposição do estoque  Reposição do estoque  

  - Domicílios rústicos            - Domicílios rústicos
  - Depreciação

Incremento do estoque Incremento do estoque
         - Domicílios improvisados                     - Domicílios improvisados

                           - Coabitação familiar                                     - Coabitação familiar
       Famílias convenientes secundárias        Famílias convenientes secundárias

                      Cômodos alugados e cedidos                              Cômodos alugados e cedidos

1991 2000
Densidade excessiva de moradores por dormitório Densidade excessiva de moradores por dormitório
Ônus excessivo do aluguel
Inadequação de infraestrutura

          - Carência de infra-estrutura
                          - Infra-estrutura inadequada
                          - Qualidade de infra-estrutura física

Inadequação fundiária urbana
Inadequação em função da depreciação
Inexistência de unidade sanitária domiciliar interna

DÉFICIT HABITACIONAL

INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS

Carência de serviços de infra-estrutura (energia-elétrica, 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de 
lixo)

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (2001).  

Ao avaliar mais atentamente essa metodologia é possível destacar algumas 
falhas na sua concepção, as quais podem ocasionar erros de medida. Salta aos o-
lhos o significativo grau de arbitrariedade que se impõe na classificação de algu-
mas variáveis. Com respeito à questão da depreciação, decidiu-se de maneira arbi-
trária que, para estimativas de 2000, a taxa de depreciação para as regiões metro-
politanas seria de 15%. Outro ponto que chama a atenção é o fato de considerar o 
ônus excessivo do aluguel nas estimativas do déficit. A questão da densidade ex-
cessiva de moradores por dormitório também pode não dizer muito sobre o que 
realmente acontece nas moradias. 

                                                                                                                                                                                 
(iii) famílias com renda de acima de 5 salários mínimos – rede de água e instalações hi-

dráulicas dentro do domicílio; rede de esgoto ou fossa séptica; instalações sanitárias 
dentro do domicílio; e coleta direta de lixo. 
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Todas as questões acima levantadas podem levar a erros de medida nas es-
timativas do déficit. Tomando como exemplo o ônus excessivo do aluguel: suponha, 
por exemplo, a decisão de uma pessoa jovem e solteira, com renda mensal média 
de R$ 5.000,00, que, por uma questão de preferência, deseja manter um certo pa-
drão relativo às condições de moradia, empregando mais de 50% da sua renda em 
gastos com moradia. De acordo com a metodologia da Fundação João Pinheiro, 
esta pessoa faria parte do déficit habitacional.31 

Porque o erro de medida constitui um problema? Tendo em vista que esse 
erro de medida foi formulado com base em critérios sobre as distribuições de renda 
e de aluguel, ele não é necessariamente aleatório. Por isso, esse tipo de erro de 
medida pode afetar qualquer estimativa econométrica dos determinantes dessa 
variável. Supondo que o déficit habitacional seja uma função da renda mensal fa-
miliar32, se a participação do aluguel na renda, por meio do ônus excessivo com 
aluguel, é considerada como componente do próprio déficit, as estimativas poderi-
am resultar viesadas33. 

3.1.2 O conceito de déficit habitacional empregado 

Na concepção de déficit habitacional desenvolvida nesta dissertação toma-
se por referência a metodologia alternativa à da Fundação João Pinheiro proposta 
por Gonçalves (1997). Segundo essa visão, a estimação do déficit é feita a partir de 
componentes menos sujeitos a distorções relacionadas à heterogeneidade das con-
dições sócio-econômicas O conceito de déficit habitacional, aqui empregado, com-
preende duas dimensões do problema: a inadequação estrutural e a coabitação. A 
inadequação estrutural é composta pelos domicílios improvisados, pelas moradias 
rústicas e pelos cortiços.  

Tanto para o Brasil como para o Chile, de acordo com as pesquisas censitá-
rias e amostrais realizadas em cada país, e para todo o período de análise, os do-
                                                           
31 Devido a esse tipo de problema, as estimativas da Fundação João Pinheiro relativas a 2000 
deixaram de considerar a regra de ônus excessivo para famílias com rendimento superior a 3 
salários mínimos.  
32 Como analisado no estudo de Garcia e Rebelo (2002). 
33  Wooldrigde (2001) mostra que se o erro de medida na variável dependente está sistematica-
mente relacionado com uma ou mais variáveis explicativas, uma das hipóteses do teorema de 
Gauss-Markov (E(u)=0 e cov (xi,u)=0) é violado e as estimativas por MQO são viesadas. Eventu-
almente, se o déficit fosse usado como variável explicativa, embora as propriedades dos estimadores 
de MQO não se alterassem, o erro de medida poderia aumentar a variância do termo de erro, com-
prometendo a eficiência dos estimadores. 
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micílios improvisados compreendem prédios em construção, vagões de trem, carro-
ças, tendas, barracas, trailers, grutas e aqueles situados sobre pontes e viadutos. 
Tanto nos censos chilenos, quanto nas pesquisas amostrais, a rusticidade é defini-
da pela materialidade das paredes, da cobertura e do piso: considera-se rústica a 
habitação feita com madeira ou barro e cuja construção é de caráter semiperma-
nente. 

Já no caso do Brasil, o caráter de rusticidade é ligeiramente distinto nas vá-
rias pesquisas aqui consideradas. O Censo Demográfico de 1970 considera domicí-
lio rústico diretamente pela observação do agente recenseador. Pode, assim, haver 
domicílios rústicos com vários tipos de material de paredes e cobertura. Nos Cen-
sos Demográficos de 1980 a 1991, e também para as Pesquisas Nacionais por A-
mostra de Domicílios (PNAD), é observado pelo recenseador apenas o material da 
construção, conforme classificação apresentada no quadro 3.2.  Para essas pesqui-
sas, considera-se rústica a habitação cujas paredes são de taipa não revestida, ma-
terial aproveitado, palha ou outro material, ou cuja cobertura é de madeira, palha, 
material aproveitado ou outro material. No Censo Demográfico de 2000, nem a 
rusticidade e nem o material de paredes e cobertura são apontados na pesquisa. 
Há apenas a informação se o domicílio está em favela (aglomerado subnormal), o 
que representa uma quebra da série histórica. Por esse motivo, optou-se por subs-
tituir o Censo Demográfico de 2000 pelas informações da PNAD de 2001, na qual 
a rusticidade também é definida pela materialidade das paredes e cobertura do 
domicílio. 

Para os anos de 1970 e 1980, no Brasil, a variável “cortiço” foi construída 
com base nas estimativas de domicílios permanentes, alugados ou cedidos e com 
apenas um cômodo. Para os anos de 1991 e 2001, o cortiço é classificado como do-
micílio particular composto por um ou mais aposentos localizados em casa de cô-
modos, cortiço, cabeça-de-porco34. Já para o caso do Chile o cortiço é representado 
pelos cômodos ou conjunto de cômodos que constituem uma moradia independente 
com serviços higiênicos em comum (piezas en casa antigua e conventillo). 

                                                           
34 Uma curiosidade que vale ser destacada é que o termo cabeça-de-porco, entendido como sinô-
nimo de cortiço, tem sua origem em 1898, quando “[...] o governo da cidade do Rio de Janeiro 
resolveu demolir um cortiço, chamado Cabeça de Porco, que abrigava mais de mil pessoas, no 
centro da cidade. [...] O cortiço da Cabeça de Porco representava a parte suja e marginalizada 
de uma cidade que ansiava pela sofisticação européia. Os moradores desabrigados, em sua mai-
oria estivadores, ocuparam um morro próximo e construíram casas com destroços das antigas.”  
http://www.favelafaces.org/intro_por.html. 
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Por sua vez, a dimensão coabitação corresponde a uma medida indireta de 
adensamento domiciliar, a qual se refere ao número de casas em que havia mais 
de uma família habitando. Para estimativas da coabitação, com base nas pesqui-
sas censitárias e amostrais dos dois países, subtraiu-se do número de famílias o 
número de domicílios particulares permanentes.  

Quadro 3.2: Variáveis do déficit habitacional no Chile  e Brasil  
Brasil 1970 1980 1991 2001 

Improvisados Domicílio particular improvisado 

Inadequados Domicílio rústico 

Parede: taipa não 
revestida, material 
aproveitado, palha, 

outro e ignorado 

Cobertura: madeira, 
palha, material 

aproveitado, outro e 
ignorado 

Parede: taipa não 
revestida, material 
aproveitado, palha, 

outro e ignorado 

Cobertura: madeira, 
palha, material 

aproveitado, outro e 
ignorado 

Parede: taipa não 
revestida, material 
aproveitado, palha, 

outro e ignorado 

Cobertura: madeira, 
palha, material 

aproveitado, outro e 
ignorado 

Inadequação 

Cortiços Cômodo não-rústico alugado ou cedido 

Coabitação Número de famílias menos o número de domicílio particulares permanentes 

Chile 1970 1982 1992 2002 

Improvisados Domicílio móvel: tenda, vagão, container, bote, lancha                                 
Domicílio urbanos de outro tipo 

Rústicos Domicílio construído com madeira ou barro  de caráter semipermanete 

Inadequação Cortiços Cômodo ou conjunto de cômodos que constituem uma moradia independente com servi-
ços higiênicos em comum 

Coabitação Número de famílias menos o número de domicílio particulares permanentes 

Déficit habitacional  = Improvisados   +    Inadequados   +    Cortiços   +    Coabitação 

Para a quantificação do presente estudo foram utilizados os dados dos Cen-
sos Demográficos Brasileiros, do IBGE, para os anos de 1970, 1980 e 1991 e as 
PNADs de 1993, 1995, 1997, 1999 e 2001. No que diz respeito ao Chile, foram em-
pregados os Censos de Población y Vivienda de 1970, 1982, 1992 e 2002, realizado 
pelo Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), e as Encuestas de Caracte-
rización Socioeconómica Nacional, realizadas pelo Ministerio de la Planificación y 
Cooperación (MIDEPLAN), dos anos de 1990, 1992, 1996, 1998 e 2000. 
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Vale mencionar, por fim, dois aspectos importantes, que explicam os perío-
dos e pesquisas consideradas na presente investigação: (i) por problemas amos-
trais, os resultados relativos ao módulo de habitação da pesquisa realizada em 
1994 não foram divulgados pelo MIDEPLAN; (ii) os censos chilenos não apuram a 
renda pessoal ou domiciliar. 

3.1.3 A evolução temporal do déficit habitacional 
no Chile e Brasil e sua distribuição espacial  

Em vista de obter uma boa descrição do desenvolvimento habitacional do 
Chile e Brasil, no período de 1970 a 2002, busca-se, aqui, avaliar a evolução do 
déficit de moradias e seus componentes e identificar as regiões mais afetadas. As-
sim, torna-se possível relacionar sua distribuição temporal e espacial com a histó-
ria dos sistemas de crédito habitacional e políticas habitacionais de cada um dos 
países, as quais foram apresentadas no capítulo 1.  

Num primeiro momento, é interessante analisar a evolução do déficit habi-
tacional absoluto, pois este oferece uma boa estimativa do número total de mora-
dias necessárias para que todas as famílias residissem de maneira adequada, com 
padrão mínimo de qualidade de vida. É claro que se espera para o Brasil um défi-
cit absoluto muito mais elevado, dado que sua população é aproximadamente onze 
vezes maior que a população chilena. 

A tabela 3.1 apresenta a evolução do déficit habitacional e seus componen-
tes. Durante todo o período analisado, o déficit absoluto no Chile aumentou 0,32% 
ao ano, enquanto o déficit relativo diminuiu 2,33% ao ano. Note que o déficit abso-
luto neste país cresceu de forma acentuada de 1970 até 1992, sendo que a década 
com maior expansão foi a de 1980 – com crescimento de 41,86%. No último período 
analisado (1992-2002), o déficit absoluto regrediu em 159.742 unidades domicilia-
res, ou seja, 28,89%. Estes são os anos em que a sociedade chilena parece estar 
colhendo os frutos das políticas habitacionais implementadas na segunda metade 
da década de 1980. 

Já o déficit relativo chileno, o qual estava em 20,7% do total de domicílios 
em 1970, reduziu-se para 16,6%, em 1982. Essa razão voltou a crescer em 1992 
para 17,8%. Note que durante o último período de análise, o déficit relativo apre-
sentou significativa redução, caminhando para 9,9% do total de domicílios. Isso 
reforça a idéia do sucesso das políticas habitacionais que este país vêm implemen-
tando desde os anos 80. 
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Tabela 3.1: Déficit habitacional no Chile e Brasil, 1970-2002 

Chile 1970 1982 1992 2002 

Taxa de 
crescimento 
médio anual 
2002/1970*

Total de moradias 1.849.321 2.509.977 3.369.849 4.380.822 2,82%

Moradias ocupadas 1.724.951 2.349.781 3.101.356 3.956.942 2,71%

Famílias 1.741.150 2.457.142 3.293.779 4.141.427 2,83%

Habitantes 8.646.277 11.329.736 13.348.401 15.116.435 1,82%

Moradias inadequadas 340.052 282.471 360.604 208.800 -1,56%

    improvisadas - 6.256 3.691 15.352 4,59%

    rústicas 333.984 238.096 271.367 142.625 -2,71%

    em cômodos duráveis, alugados ou cedidos 6.068 38.119 85.546 50.823 7,10%

Famílias em coabitação 16.199 107.361 192.423 184.485 8,16%

Déficit habitacional 356.251 389.832 553.027 393.285 0,32%

    relativo (%) 20,7% 16,6% 17,8% 9,9% -2,33%

Taxa de desocupação 6,7% 6,4% 8,0% 9,7% 1,18%

Infra-estrutura  

    acesso a rede geral de distribuição de água 0,617 0,665 0,882 0,952 1,41%

    acesso a rede geral de esgoto ou fossa séptica 0,502 0,547 0,699 0,893 1,88%

Brasil 1970 1980 1991 2001 

Taxa de 
crescimento 
médio anual 
2001/1970*

Moradias ocupadas 17.755.182 25.210.639 35.781.867 46.623.306 3,27%

Famílias 18.637.986 26.639.216 37.941.994 50.465.099 3,38%

Habitantes 88.153.149 117.627.169 148.629.621 169.369.797 2,20%

Moradias inadequadas 4.891.002 4.192.393 3.298.570 2.219.090 -2,60%

    improvisadas 14.676 - 143.136 63.771 5,02%

    rústicas 4.684.334 3.673.193 2.808.257 1.981.930 -2,83%

    em cômodos duráveis, alugados ou cedidos 191.992 519.200 347.177 173.389 -0,34%

Famílias em coabitação 882.804 1.428.577 2.160.128 3.841.793 5,02%

Déficit habitacional 5.773.806 5.620.970 5.458.698 6.060.883 0,16%

    relativo (%) 32,5% 22,3% 15,3% 13,0% -3,01%

Infra-estrutura  

    acesso a rede geral de distribuição de água 0,172 0,549 0,693 0,776 5,16%

    acesso a rede geral de esgoto ou fossa séptica 0,150 0,440 0,513 0,666 5,09%

Fonte: Censo Demográfico Brasileiro 1970, 1980 e 1991 e PNAD 2001; Censo de Población y Vivienda de 
Chile 1970, 1982, 1992 e 2002. Elaboração própria.  

Para melhor compreender a trajetória do déficit habitacional, é necessário 
considerar a evolução de seus componentes. Para isso, a tabela 3.1 também traz as 
estimativas de coabitação e inadequação. As moradias inadequadas – que são a 
soma das moradias improvisadas, rústicas e aquelas moradias em cômodos durá-
veis, alugados ou cedidos – apresentaram redução de 1,56% ao ano entre 1970 e 
2002. Tanto em 1970, como em 2002, os domicilio rústicos eram responsáveis pela 
maior parte da inadequação. Note que, ao longo do tempo, contudo, foram cres-
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cendo os domicílios improvisados – moradias em baixo de ponte, vagão de trem, 
etc. – em vista do crescimento demográfico das regiões metropolitanas.  

Já a parcela de cortiços – em cômodos duráveis, alugados ou cedidos –, ape-
sar de ter sofrido boa redução entre 1992 e 2002, vêm aumentando sua participa-
ção no total das moradias inadequadas. De maneira geral, no que diz respeito à 
composição da inadequação, as políticas habitacionais têm sido voltadas ao comba-
te do caráter de rusticidade das moradias. Por outro lado, as famílias em coabita-
ção apresentaram contínuo aumento até o ano de 2002, com expansão média de 
8,16 ao ano. Apesar disso, a coabitação reduz-se entre 1992 e 2002, evidenciando 
que o sucesso das políticas habitacionais chilenas também repercutiu, mesmo que 
de maneira suave, na redução da coabitação. 

Por fim, no que diz respeito ao Chile, vale mencionar o paulatino incremen-
to da infra-estrutura de saneamento. O acesso a água potável aumentou a uma 
taxa de 1,41% ao ano, entre 1970 e 2002, tendo atingido o patamar de cobertura de 
95,2% dos domicílios no último ano. Também cresceu consideravelmente a parcela 
dos domicílios com acesso a esgotamento sanitário adequado, de 50,2%, em 1970, 
para 89,3% em 2002, indicando um incremento médio anual de 1,88% ao ano.  

No que diz respeito ao Brasil, há uma notória relação entre as políticas de 
financiamento habitacional e a evolução do déficit. Entre 1970 e 1980, período em 
que o SFH obteve seu melhor desempenho, o déficit habitacional relativo apresen-
tou maior redução (10,2 pontos percentuais) e o absoluto diminuiu em 2,6% no 
período, ou seja, em 152.836 unidades domiciliares. Já nos anos 90, mais precisa-
mente entre 1991 e 2001, ainda com uma pressão demográfica elevada, mas sem a 
efetividade das políticas habitacionais, o déficit habitacional absoluto apresentou 
um aumento de 11%, ou seja, uma expansão de 602.185 unidades domiciliares, 
assim como esse foi o período de menor redução do déficit habitacional relativo. 
Note que o caráter de rusticidade do déficit, que representava o componente de 
maior peso em 1970 (81%), reduziu-se continuamente ao longo de todo o período a 
uma taxa média anual de 2,83%, dando espaço para crescimento do componente 
de coabitação (5,02% ao ano). 

O acesso a água e esgoto também cresceu consideravelmente entre 1970 e 
2001 no Brasil. A parcela dos domicílios com acesso a rede geral de distribuição de 
água passou de apenas 17,2% em 1970 para 77,6% em 2001, indicando um cresci-
mento médio anual de 5,16%. O acesso ao esgotamento sanitário adequado, que 
1970 era de 15%, passou para 66,6% dos domicílios em 2001, o que representa 
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uma expansão média anual de 5,1%. Ainda assim, os níveis de atenção dos servi-
ços de saneamento são inferiores aos do Chile em todos os períodos considerados.  
Tabela 3.2: Déficit habitacional e seus componentes no Chile e Brasil,  

 por regiões administrativas e subperíodos (%) 
1982  1992  2002 

Chile 
Inadeq. Coab. Déficit  Inadeq. Coab. Déficit  Inadeq. Coab. Déficit

Tarapacá 18,1 5,7 23,8 15,3 10,3 25,6 9,8 6,7 16,5
Antofagasta 9,4 2,6 12,0 10,4 9,3 19,7 4,1 8,8 12,9
Atacama 10,0 0,3 10,4 13,2 5,7 18,9 6,7 3,1 9,8
Coquimbo 13,4 2,5 15,9 12,4 5,4 17,8 6,3 3,0 9,3
Valparaíso 10,5 2,3 12,8 10,9 4,5 15,5 4,7 1,5 6,1
Libertador General Bernardo O´Higgins 8,8 7,6 16,5 13,3 7,3 20,7 6,4 4,6 11,0
Maule 10,1 5,6 15,8 13,2 6,6 19,8 6,3 4,1 10,5
Bíobío 10,7 2,4 13,1 11,4 4,9 16,3 5,4 3,7 9,2
Araucania 13,6 2,0 15,6 12,6 3,8 16,4 5,6 2,4 8,0
Los Lagos 9,4 2,3 11,7 11,2 4,9 16,1 5,4 2,5 7,9
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 10,3 0,7 11,0 9,6 5,1 14,8 5,6 -0,4 5,2
Magallanes y Antártica Chilena 3,5 2,6 6,1 4,8 3,6 8,3 1,9 0,6 2,4
Metropolitana 14,0 6,9 20,8 11,3 7,2 18,5 4,7 6,7 11,4

Total país 12,0 4,6 16,6  11,6 6,2 17,8  5,3 4,7 9,9

1980  1991  2001 
Brasil 

Inadeq. Coab. Déficit  Inadeq. Coab. Déficit  Inadeq. Coab. Déficit

Rondônia 51,7 5,0 56,7 18,0 4,5 22,5 9,2 8,4 17,6
Acre 51,6 4,0 55,6 28,6 6,3 34,8 5,2 12,0 17,1
Amazonas 60,2 9,0 69,1 23,1 11,5 34,6 3,0 15,7 18,7
Roraima 44,5 4,9 49,4 39,7 3,0 42,7 10,6 4,2 14,8
Pará 44,2 9,8 53,9 30,0 10,9 40,9 6,8 15,6 22,4
Amapá 38,5 13,9 52,4 23,1 11,5 34,6 17,0 2,9 19,8
Tocantins  -  -  - 37,1 5,3 42,4 23,7 8,0 31,7
Maranhão 77,1 5,5 82,6 57,6 8,2 65,8 49,1 11,5 60,7
Piauí 49,9 5,9 55,9 31,4 8,4 39,7 21,8 11,9 33,7
Ceará 32,7 5,8 38,5 17,2 8,9 26,1 9,0 11,2 20,2
Rio Grande do Norte 22,9 7,0 29,9 12,6 10,2 22,8 3,1 9,9 12,9
Paraíba 24,0 5,5 29,5 12,7 8,3 20,9 5,1 11,5 16,6
Pernambuco 20,0 6,1 26,0 10,8 8,3 19,1 4,4 11,3 15,7
Alagoas 34,2 5,0 39,2 19,1 8,2 27,3 6,2 10,2 16,4
Sergipe 31,4 4,9 36,2 15,1 6,2 21,3 6,4 9,7 16,1
Bahia 25,4 5,7 31,1 11,6 6,6 18,2 6,6 8,9 15,5
Minas Gerais 10,5 4,5 15,0 4,7 5,5 10,2 1,5 8,2 9,7
Espírito Santo 12,5 4,8 17,2 4,5 6,0 10,5 2,8 7,3 10,1
Rio de Janeiro 8,0 7,0 15,0 3,3 5,6 8,9 0,9 7,4 8,3
São Paulo 6,0 5,5 11,4 3,1 4,1 7,1 1,3 7,0 8,2
Paraná 6,9 4,6 11,5 3,5 5,1 8,6 2,3 6,1 8,4
Santa Catarina 3,2 5,9 9,1 2,3 6,1 8,3 1,1 5,8 6,9
Rio Grande do Sul 5,1 5,7 10,8 3,0 5,1 8,1 2,4 6,6 9,0
Mato Grosso do sul 14,1 5,9 20,0 6,4 5,8 12,1 2,9 7,3 10,1
Mato Grosso 33,8 5,0 38,8 12,5 4,8 17,4 8,1 6,0 14,1
Goiás 20,9 4,2 25,1 5,4 4,9 10,3 2,6 7,0 9,6
Distrito Federal 9,7 5,8 15,5 5,4 6,5 11,9 7,5 9,3 16,8

Total país 16,6 5,7 22,3  9,2 6,0 15,3  4,8 8,2 13,0

Fonte: Censo Demográfico Brasileiro 1970, 1980 e 1991 e PNAD 2001; Censo de Población y Vivienda de 
Chile 1970, 1982, 1992 e 2002. Elaboração própria.  

A tabela 3.2 mostra a evolução da composição do déficit habitacional chile-
no, no período de 1982 a 2002, por regiões administrativas35, e do brasileiro, no 

                                                           
35 Os dados censitários chilenos, por região administrativa, não estão disponíveis para o ano de 
1970.  
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período de 1980 a 2001, por unidades da federação. Mais uma vez, a tabela traz 
informações sobre o déficit e sua composição.  

Fica claro que no Chile, a década de 1990 é beneficiada pelas políticas habi-
tacionais em todas as regiões administrativas. Como as políticas habitacionais 
iniciaram-se na Região Metropolitana e, posteriormente, foram difundidas de ma-
neira mais intensa para as outras regiões do país, a Região Metropolitana apre-
sentou reduções do déficit já em 1992. Tomando como exemplo a Região Metropoli-
tana e Tarapacá, que em 1982 apresentavam os maiores déficits relativos do país, 
20,8% e 23,8%, respectivamente – com maior peso do componente inadequação, 
14,0% e 18,1% –, vê-se que em 1992 a Região Metropolitana já respondia a tais 
políticas com melhora significativa do déficit, que passou para 18,5%, enquanto 
em Tarapacá o déficit relativo ainda crescia. É importante ressaltar que a melhora 
na Região Metropolitana de Santiago recaiu sobre o componente de inadequação, 
ao passo que a coabitação apresentou um pequeno aumento. Apesar da redução de 
quase 3 pontos percentuais do componente de inadequação, entre 1982 e 1992, 
Tarapacá apresentou um aumento do déficit habitacional de 1,8 ponto percentual. 
Este fato é explicado pelo aumento da coabitação em quase 5 pontos neste período. 
Gráfico 3.1: Inadequação, renda domiciliar e subsídios habitacionais  
            Chile, 2000, por regiões administrativas 
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Fonte: Encuesta Casen (2000), MINVIU e WDI (2002). Elaboração própria.  
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O gráfico 3.1 trás as relações do componente de inadequação do déficit com 
a renda média domiciliar, de um lado, e com a fração das famílias que têm acesso 
aos programas de subsídio habitacional do Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
chileno, de outro. Um aspecto que chama a atenção é fato de que a renda domicili-
ar está negativamente correlacionada com a inadequação, ressaltando o aspecto 
social desse componente do déficit. Por sua vez, é notório que os subsídios habita-
cionais são dirigidos às regiões em que a inadequação é um problema mais grave. 
Esse fato reforça a idéia de que a evolução do déficit nas diferentes regiões do Chi-
le está associada às políticas habitacionais que dirigem subsídios às regiões de 
menor renda e fomentam o crédito habitacional.  

Voltando à tabela 3.2, o problema do déficit também é mais acentuado nas 
regiões norte e nordeste do Brasil. O estado do Maranhão apresenta do maior défi-
cit habitacional relativo nos anos de 1980, 1991 e 2001: 82,6%, 65,8% e 60,7%, res-
pectivamente. Com exceção dos estados de Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte 
e Santa Catarina, a coabitação aumentou significativamente em todos os demais 
estados brasileiros em 2001, e, para a maioria deles, tornou-se o componente de 
maior peso do déficit habitacional. Esse fato resulta do alto crescimento demográ-
fico sem a contrapartida de crédito, cujo acesso foi bastante limitado nos anos 90 e 
início da presente década.  

A rusticidade apresentou, durante todo o período, expressiva melhora nos 
estados do Norte do país. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Pará apresenta-
ram reduções da inadequação entre 1980 e 2001.36 No entanto, essa região, jun-
tamente com o Nordeste são os que, atualmente, ainda apresentam grande peso 
da inadequação sobre o total do déficit. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a redução 
do déficit habitacional durante todo o período se deu sobre a inadequação, o que 
remeteu à coabitação a maior parte do problema habitacional. Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul acompanharam essa redução sobre a inadequação dos 
domicílios de maneira um pouco menos intensa. Entre os estados da região centro-
oeste, destaca-se o Mato Grosso, que diminuiu a inadequação dos domicílios em 
25,7 pontos percentuais. Exceção a essa tendência de redução no déficit relativo foi 
o Distrito Federal, cujo déficit passou de 15,5% em 1980 para 16,8%, em 2001. A-
pesar da inadequação ter sofrido redução de 2,2 pontos percentuais, o aumento do 
déficit foi reflexo da coabitação, que aumentou 3,6 pontos no período. 

                                                           
36 Deve-se considerar, contudo, que os dados de 2001 para a região norte do país, com exceção 
do Pará, não incluem as áreas rurais, visto que foram obtidos da PNAD.  
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Gráfico 3.2: Inadequação, renda domiciliar e crédito habitacional  
            Brasil, 2001, por unidades da federação 
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Fonte: PNAD (2001). Elaboração própria.  

Como ilustra o gráfico 3.2, a despeito do componente de inadequação estar 
negativamente correlacionado à renda média domiciliar de cada unidade da fede-
ração, como observado no caso do Chile, ao contrário desse país, o crédito habita-
cional brasileiro não operava a favor da redução do déficit, visto que o acesso ao 
crédito é relativamente maior nas regiões em que é menor o déficit por inadequa-
ção. Isso é resultado da própria estrutura do modelo brasileiro de financiamento 
habitacional, como discutido no capítulo 1 desta dissertação.  

A distribuição do déficit habitacional e a de seus componentes entre as á-
reas rurais e urbanas dos países podem ser vista na tabela 3.3. Nos dois países, o 
déficit habitacional total está concentrado nas áreas rurais. Também em ambos, 
pode-se dizer que a inadequação dos domicílios é predominante nas áreas rurais e 
a coabitação se faz mais presente nos aglomerados urbanos, o que parece bastante 
intuitivo. Em 2002, a inadequação rural no Chile era de 9,2% dos domicílios, en-
quanto que a urbana era de 4,6%. Enquanto a coabitação rural era de 1,5%, a ur-
bana representava 5,2% dos domicílios. No Brasil, em 2001, a inadequação rural é 
ainda maior, 16,7% dos domicílios, contra 4,6% da urbana. De modo um pouco 
menos acentuado que o Chile, a coabitação brasileira também é maior nas áreas 
urbanas:  8,5% dos domicílios contra 6,5% nas áreas rurais. 
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Tabela 3.3: Composição do déficit habitacional Brasil e Chile,  
    Total, área rural e área urbana (%) 

Chile - 2002 Inadequação Coabitação Déficit

Urbano 4,6 5,2 8,4

Rural 9,2 1,5 10,8

Total 5,3 4,7 9,9

Brasil - 2001 Inadequação Coabitação Déficit

Urbano 2,7 8,5 11,2

Rural 16,7 6,5 23,3

Total 4,8 8,2 13,0

Fonte: PNAD 2001; Censo de Población y Vivienda de Chile 2002. Elaboração própria. 

O norte chileno e a área metropolitana são as regiões que apresentam défi-
cits habitacionais mais elevados, sendo que esse déficit se concentra na zona rural, 
pela rusticidade dos domicílios. Na região de Tarapacá, por exemplo, 37,6% dos 
domicílios da área rural eram inadequados, contra 8,0% na área urbana em 2002. 
Apesar do déficit por inadequação ter se reduzido durante todo o período, a inade-
quação rural manteve-se persistentemente acima da urbana. Na região metropoli-
tana, o déficit habitacional urbano era de 21,3% em 1982, composto por 14,3% dos 
domicílios inadequados e 7,0% de domicílios em coabitação. O déficit rural estava 
em 8,9%, sendo 5,1% dos domicílios inadequados e 3,8%, em coabitação. Os efeitos 
sobre o déficit habitacional das políticas de financiamento nas últimas duas déca-
das refletiram-se mais fortemente na área urbana da Grande Santiago, reduzindo-
se para 5,0% a percentagem de domicílios no déficit habitacional, em que pesou a 
redução da inadequação para 4,6% das moradias. A área rural da Região Metropo-
litana também apresentou bons resultados entre 1982 e 2002: o déficit reduziu-se 
para 12,2% dos domicílios, também ocasionado pela redução da inadequação para 
10,1%. 

A figura 3.1 ilustra a distribuição espacial do déficit por inadequação nos 
dois países. Para as províncias chilenas, os dados são censitários e referem-se ao 
ano de 2002. No caso do Brasil, o total da inadequação foi obtido da PNAD de 2001 
e foi distribuído entre os municípios segundo a participação de cada um no total de 
domicílios em aglomerados subnormais, conforme o Censo Demográfico de 2000. 
Isso porque, a PNAD não permite inferências no nível municipal. Apesar de dar 
um bom retrato da distribuição do déficit, esse procedimento subestima a inade-
quação nos municípios de menor porte brasileiros.  
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Figura 3.1: O mapeamento do déficit por inadequação 
 no Chile e Brasil, início dos anos 2000 
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3.2 Modelo empírico e bases de dados 

Nesta seção, é descrito o modelo empírico empregado para avaliar a influ-
ência do acesso ao crédito sobre o déficit habitacional por inadequação, o compo-
nente das necessidades habitacionais de caráter essencialmente social. Antes de 
apresentar o modelo empírico, e os dados empregados na análise, contudo, vale 
mencionar alguns trabalhos que empregam modelos probabilísticos em Economia 
Social, os quais, em boa medida, direcionaram o desenho da pesquisa realizada 
nas seções seguintes.  

O uso de modelos probabilísticos nos estudos sobre o mercado de trabalho 
foram amplamente difundidos a partir da técnica desenvolvida por Oaxaca (1973) 
e Blinder (1973), um método simples de ser aplicado e que requer somente estima-
tivas de regressões lineares. Fairlie (1999 e 2003) discute como uma decomposição 
não linear pode ser usada num modelo binário de logit e probit para identificar as 
causas das diferenças de cor, gênero e geográficas. Golder (2000) verificou que os 
efeitos da discriminação têm maior importância na explicação das diferenças sala-
riais entre imigrantes e nativos na Suíça, que as próprias dotações iniciais dos ha-
bitantes (endowment effects).  

Analisando a discriminação no mercado de trabalho no Brasil, Loureiro e 
Carneiro (2001) – a partir dos microdados da PNAD de 1998 – utilizaram o proce-
dimento de Heckman para estimar equações de participação dos rendimentos e, 
com base no método de decomposição de Blinder e Oaxaca, testaram a hipótese de 
que os retornos à educação são diferenciados para trabalhadores urbanos e rurais. 
Rocha (1995), ao analisar a questão da pobreza no Brasil utilizou um modelo pro-
bit para verificar a probabilidade de uma determinada pessoa ser pobre no Brasil, 
utilizando entre as variáveis independentes o gênero, a cor e o nível educacional. 
Neri et al. (2000), descreve o impacto sobre a renda dos pobres da posse de ativos. 
Os autores utilizaram regressões logísticas para demonstrar que o acesso à educa-
ção, habitação, serviços urbanos, bens duráveis e emprego formal resultam em 
baixa probabilidade de ser pobre.  

Na área da habitação social, Morais P. M. et al (2003), a partir de microda-
dos da PNAD em 1999, analisam o conjunto de características que podem explicar 
o surgimento de favelas nas cidades brasileiras. Estimam uma função logit para 
testar hipóteses se atributos locais, regionais e pessoais são importantes para ex-
plicar o surgimento de favelas e a existência de segregação espacial e exclusão so-
cial no mercado habitacional das principais cidades brasileiras. Já na abordagem 
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sobre os determinantes do déficit habitacional, Garcia e Rebelo (2002) avaliam a 
influência da desigualdade da distribuição de renda familiar sobre a probabilidade 
de pertinência ao déficit habitacional brasileiro, por meio de um modelo logit, uti-
lizando microdados da PNAD de 1998. 

3.2.1 O modelo empírico 

O modelo econométrico proposto neste trabalho avalia os determinantes do 
déficit habitacional a partir de uma especificação informal, seguindo a base meto-
dológica da maior parte dos estudos de Economia Social. Contudo, vale mencionar 
que a análise econométrica está associada diretamente aos modelos teóricos de 
oferta de crédito e desenvolvimento habitacional discutidos no capítulo 2. A novi-
dade do modelo econométrico desenvolvido neste estudo está na inserção da oferta 
de crédito habitacional como fator determinante do déficit e da própria especifica-
ção dos determinantes do crédito, o qual, sob determinadas circunstâncias, pode 
ser racionado.  

O banco de dados empregado, o qual será detalhado adiante, tem uma es-
trutura de painel, com quarenta unidades regionais (as 13 regiões do Chile e as 27 
unidades da federação, no Brasil) e cinco períodos. O modelo é composto por duas 
equações: uma relativa ao crédito habitacional – equação (1) – e a outra associada 
aos determinantes do déficit por inadequação  equação (2). Em Ambas equações as 
variáveis dependentes expressam a freqüência de famílias que, respectivamente, 
tem acesso ao crédito habitacional e que pertencem ao déficit habitacional por i-
nadequação. Em outros termos, pode-se dizer que essas variáveis são aproxima-
ções das probabilidades de se obter crédito e de pertencer ao déficit em determina-
da região e unidade de tempo.  

(1.a)  ititititit rrscred ε+β+β+β+β= 2
3210 lnlnlnln   

(2.a)  ititititit dyycreddef µ+γ+γ+γ+γ= lnlnlnln 3210  

Na equação (1.a) a variável dependente é o logaritmo natural da 
probabilidade de se obter crédito imobiliário (lncredit), a qual é determinada pelas 
seguintes variáveis: oferta de crédito habitacional total (lnsit), taxa de juros real do 
crédito habitacional (lnrit) e pelo quadrado da taxa de juros (lnrit2). Essa 
formulação empírica decorre diretamente da discussão teórica levada a cabo no 
capítulo 2, especificamente a equação (18) da seção 2.3. Note que se o coeficiente 
associado à taxa de juros real do crédito habitacional for positivo e o coeficiente 
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taxa de juros real do crédito habitacional for positivo e o coeficiente associado ao 
quadrado dessa taxa for negativo, a função oferta de crédito segue o padrão de um 
mercado com racionamento. Se os dois coeficientes forem positivos e significativos, 
ou ao menos um deles, então há evidências de que a oferta resulta de um mercado 
perfeito. Esses dois casos foram ilustrados no capítulo 2 pela figura 2.7.  

A influência da oferta de crédito sobre o desenvolvimento habitacional foi 
analisada tomando por base a equação (2.a), que decorre diretamente das proposi-
ções 1,2 e 3 do capítulo 2. Nela, lndefit designa o logaritmo natural da probabilida-
de de uma determinada família pertencer ao déficit habitacional da região i, no 
instante t. Já as variáveis explicativas são: o logaritmo natural da probabilidade 
de se obter crédito imobiliário (lncredit), o logaritmo natural da renda média domi-
ciliar (lnyit) e logaritmo natural da razão entre a fração dos 20% da população 
mais rica sobre os 20% da população mais pobre, (lndyit), que indica a desigualda-
de da distribuição de renda37. Essa formulação segue de perto a proposta em Gar-
cia e Rebelo (2002), com a introdução do crédito como fator determinante do déficit 
habitacional por inadequação.  

Além das estimativas feitas com base nos dados empilhados das quarenta 
unidades regionais e cinco unidades de tempo, são empreendidas estimações pelos 
métodos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios, os quais permitem algum trata-
mento para os problemas de erros de medida e de viés de omissão que podem estar 
presentes nas análises precedentes38. Esses procedimentos são justificados por 
duas características intrínsecas: (i) o maior número de observações, que aumenta 
o número de graus de liberdade e a eficiência das estimativas; e (ii) eles introdu-
zem a heterogeneidade entre as diferentes regiões analisadas para os dois países, 
reduzindo os eventuais problemas de viés de variável omitida e de erro de medida.  

Conforme esses procedimentos, os erros das equações (1.a) e (2.a) são for-
mados por dois componentes cada: as parcelas dos erros correspondentes aos efei-
tos específicos não observáveis das regiões (ωi e αi)  e os erro aleatórios (εit e µit), 
cujas distribuições são supostas normais, com médias zero e variâncias finitas e 
constantes σ2. Assim, essas equações são reescritas como segue: 
                                                           
37 Alternativamente a essa variável poderiam ter sido empregados o índice Gini ou o de Theil 
de desigualdade da distribuição da renda. Mas como déficit está mais associado ao problema de 
pobreza, do que propriamente à questão de iniqüidade da distribuição de renda, a relação entre 
as renda da parcela mais rica e da mais pobre da população surgiu como uma opção mais ade-
quada.  
38 Sobre problemas de erros de medida e viés de omissão ver Wooldridge (2001). Sobre a meto-
dologia de painel ver também Hsiao (2003).  
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(1.b)  itiitititit rrscred ε+ω+β+β+β= 2
321 lnlnlnln   

(2.b)  itiititit dyycreddef µ+α+γ+γ+γ= lnlnlnln 321  

No modelo de efeitos fixos, a estimação é feita a partir das diferenças dentro 
de cada região ao longo do tempo. Já no modelo de efeitos aleatórios, que produz 
estimadores mais eficientes quando os efeitos específicos de país não estão correla-
cionados com as demais variáveis explicativas do modelo, as estimativas são reali-
zadas com base nas diferenças entre regiões e entre períodos. Supondo que o efeito 
da variável não observável não esteja correlacionado com nenhuma das variáveis 
independentes, usar uma transformação para eliminar o efeito desta variável re-
sultará em estimadores menos eficientes. Neste caso, os efeitos específicos dos in-
divíduos são tratados como variáveis aleatórias.  

Quando o número de períodos analisados é grande o suficiente para se con-
siderar as propriedades assintóticas, o tratamento de efeito fixo ou aleatório não 
faz diferença. Já no caso em que o número de períodos de tempo é relativamente 
pequeno – o caso em questão – a decisão quanto ao tratamento mais adequado 
baseia-se no teste de Hausman39. Esse teste avalia se existe ou não diferença sis-
temática entre os coeficientes calculados pelos dois modelos: a não rejeição da hi-
pótese nula do teste, de que a diferença entre os coeficientes não é sistemática, 
implica utilizar o modelo de efeitos aleatórios. 

Outro problema que pode surgir no contexto das estimativas das equações 
de crédito e de déficit é o de viés de simultaneidade40. Esse problema aparece nos 
modelos em que a variável explicativa é determinada simultaneamente com a va-
riável dependente, o que torna esta última, em geral, correlacionada com os desvi-
os. Esse problema torna os estimadores de MQO, técnica empregada no estudo, 
viesados e inconsistentes. No contexto desta dissertação, o problema de simulta-
neidade poderia ocorrer numa situação em que o mercado de crédito é perfeito: 
nesse caso, a taxa de juros real do crédito habitacional seria determinada simul-
taneamente à quantidade transacionada, respondendo a mudanças de oferta e de 
demanda por crédito. Se a renda das famílias e a desigualdade da distribuição de 
renda estiverem associadas à demanda por crédito, essas variáveis, omitidas nas 
equações (1.a) e (1.b), estarão correlacionadas com o resíduo dessas equações, o 
que compromete as propriedades dos estimadores.  
                                                           
39 Hausman (1978).  
40 Sobre o viés de simultaneidade ver, por exemplo, Wooldridge (2001). 
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Uma das maneiras de se tratar o viés de simultaneidade é o método de mí-
nimos quadrados em dois estágios, que emprega variáveis instrumentais para 
controlar os deslocadores da demanda. Note-se que a existência do viés de simul-
taneidade entre oferta e demanda de crédito está associada diretamente à não o-
corrência de racionamento no mercado de crédito habitacional. Caso este seja ra-
cionado, estão a equação de oferta de crédito pode ser estimada diretamente, as-
sim como a oferta de crédito pode ser considerada uma variável independente nas 
equações (2.a) e (2.b).  

Para testar a ocorrência, ou não, de viés de simultaneidade são realizadas 
estimativas em dois estágios com variáveis instrumentais, em que a taxa de juros 
de empréstimo (ou o preço do crédito) é dada, no primeiro estágio, pelas condições 
de demanda e de oferta: renda média domiciliar (lny) e desigualdade da distribui-
ção de renda (lndy) da população, no que respeita aos controles da demanda; e a 
taxa de juros básica da economia, uma proxy dos custos de transação (a satisfação 
dos direitos de propriedade) e taxa de inflação, como controles do custo dos em-
préstimos. Assim, a análise econométrica da equação de oferta de crédito habita-
cional, apresentada na tabela (3.5) leva em consideração seis estimativas: (1) da-
dos empilhados; (2) efeito fixo; (3) efeito aleatório; (4) dados empilhados em 2 está-
gios; (5) efeito fixo em 2 estágios; e (6) efeito aleatório em 2 estágios.  

Além da especificação log-log adotada nas equações (2.a) e (2.b), empregou-
se a premissa de que a probabilidade de pertencer ao déficit habitacional por ina-
dequação tenha uma distribuição logística, o que resulta nas expressões (3.a) e 
(3.b). Assim, na tabela (3.6) são apresentadas, lado a lado, as estimativas das e-
quações (2) e (3).  

(3.a)  itititit
it

it dyycred
def
def

µ+γ+γ+γ+γ=







−

lnlnln
1

ln 3210  

(3.b)  itiitit
it

it dyycred
def
def

µ+α+γ+γ+γ=







−

lnlnln
1

ln 321  

3.2.2 Bases de dados 

A análise empírica foi feita com dados agrupados para um painel composto 
por de 27 unidades geográficas, no Brasil, e de 13, no Chile, e cinco unidades tem-
porais. Dessa forma, o banco de dados foi composto por 200 observações, sendo 135 
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de estados brasileiros e 65, de regiões chilenas. O quadro 3.3 descreve as regiões 
consideradas.  

Quadro 3.3: Regiões do Chile e do Brasil 
 

Grupos 
 

Regiões 
 

 
Chile 
(13 regiões administrativas) 

 

 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo O´Higgins, Maule, Bíobío, Araucanía, Los Lagos, Aísén del Gene-
ral Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes e Antártica Chilena e Región Me-
tropolitana. 
 

 
Brasil 
(27 unidades da federação) 

Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
 

No caso do Chile, as estatísticas de déficit habitacional relativo por inade-
quação, oferta de crédito relativa, renda média domiciliar, desigualdade da distri-
buição de renda e satisfação dos direitos de propriedade foram obtidas das Encu-
estas Casen de 1990, 1992, 1996, 1998 e 2000, realizadas pelo MIDEPLAN. Para o 
Brasil, para estimar essas variáveis foram utilizadas informações das PNADs 
1993, 1995, 1997, 1999 e 2001.  

A variável proxy para o crédito foi construída a partir das observações dos 
imóveis próprios, ainda em pagamento. Esta variável reflete, para cada região e 
unidade temporal, a parcela das famílias que obtiveram crédito habitacional, seja 
ele público ou privado. Já a variável proxy para os custos de transação foi constru-
ída a partir da parcela das famílias cujo imóvel está sobre terreno sem título regu-
lar de propriedade. Espera-se que, nas regiões em que a ocupação irregular do solo 
seja maior, mantidas a renda e sua distribuição constantes, o custo de reaver a 
propriedade seja mais elevado, o que tem efeitos sobre a taxa de juros do crédito 
habitacional.  

Os dados relativos às taxas de juros, às disponibilidades de poupança e às 
taxas de inflação são nacionais, o que implica que suas variações estão restritas às 
mudanças temporais e diferenças entre países. As taxas de juros do Chile, tanto a 
do crédito habitacional, quando as taxas de juros básicas, foram obtidas no sítio do 
Banco Central do Chile. Desse mesmo local foram obtidas as taxas de inflação (Ín-
dice de preços ao Consumidor) e a disponibilidade de crédito de longo prazo (total 
de fundos aplicados em títulos com mais de 60 meses de maturação). Para o Bra-
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sil, os dados de inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e taxas de ju-
ros (TR + 12% ao ano) foram obtidos no sítio do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), ao passo que a disponibilidade de crédito para a habitação foi 
obtida no sítio do Banco Central do Brasil. Para os dois países, a disponibilidade 
de fundos é dividida pelo número de famílias no ano.  

Todas as variáveis monetárias foram padronizadas em US$ ajustados à pa-
ridade do poder de compra de cada país, conforme o fator de conversão obtido no 
World Development Indicators 2002, do Banco Mundial. As médias, desvios e va-
lores extremos dessas variáveis são apresentados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4: Sumário das estatísticas descritivas, 1990 – 2000 
Variáveis Média Desvio  

padrão
Mínimo Máximo N. de obser-

vações

Total      
Déficit relativo (ln) - lndef -2,770 0,935 -6,894 -0,655 200
Crédito relativo (ln) - lncred -2,750 0,724 -7,484 -1,554 200
Renda média domiciliar (ln) - lny 7,519 0,950 6,073 9,525 200
Desigualdade (ln) lndy 2,829 0,287 2,178 3,379 200
Taxa de juros de LP (% a.a.) - r 0,133 0,062 0,047 0,221 200
Taxa de juros básica (% a.a.) - r_cp 0,154 0,065 0,072 0,255 200
Direito de propriedade (%) - direito 0,711 0,069 0,557 0,864 200
Disponibilidade de fundos (ln) - lns 7,423 0,417 6,608 7,749 200
Taxa de inflação (ln) - lnp -1,318 2,150 -3,328 2,684 200
Chile      
Déficit relativo (ln) - lndef -3,002 0,964 -6,894 -1,736 65
Crédito relativo (ln) - lncred -2,236 0,334 -3,015 -1,554 65
Renda média domiciliar (ln) - lny 8,795 0,294 8,311 9,525 65
Desigualdade (ln) lndy 2,531 0,192 2,178 3,043 65
Taxa de juros de LP (% a.a.) - r 0,100 0,022 0,075 0,133 65
Taxa de juros básica (% a.a.) - r_cp 0,099 0,022 0,074 0,133 65
Direito de propriedade (%) - direito 0,749 0,062 0,614 0,864 65
Disponibilidade de fundos (ln) - lns 6,862 0,250 6,608 7,276 65
Taxa de inflação (ln) - lnp -2,396 0,693 -3,328 -1,540 65
Brasil      
Déficit relativo (ln) - lndef -2,658 0,903 -4,434 -0,655 135
Crédito relativo (ln) - lncred -2,997 0,732 -7,484 -1,956 135
Renda média domiciliar (ln) - lny 6,905 0,357 6,073 7,802 135
Desigualdade (ln) lndy 2,973 0,202 2,346 3,379 135
Taxa de juros de LP (% a.a.) - r 0,149 0,068 0,047 0,221 135
Taxa de juros básica (% a.a.) - r_cp 0,180 0,063 0,072 0,255 135
Direito de propriedade (%) - direito 0,693 0,064 0,557 0,857 135
Disponibilidade de fundos (ln) - lns 7,693 0,049 7,623 7,749 135
Taxa de inflação (ln) - lnp -0,798 2,408 -3,087 2,684 135
Fonte: PNAD e Encuesta CASEN, vários anos. Banco Central do Chile. Banco Central do Brasil. IPEA. 
Banco Mundial (2003).  
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3.3 A determinação da oferta de crédito e sua influência sobre o 
déficit habitacional por inadequação 

Os resultados da estimação da função de oferta de crédito são apresentados 
na tabela 3.5. Analisando as estimativas pelos métodos (1), (2) e (3), e para o total 
da amostra, vê-se que a taxa real de juros de empréstimo influencia positivamente 
a oferta de crédito, sendo que as estimativas em efeito fixo e aleatório são signifi-
cativas a 1% com desvio padrão menor que a estimativa por MQO com dados em-
pilhados. O coeficiente associado ao quadrado da taxa de juros, negativo e signifi-
cativo a 1%, no caso das regressões (2) e (3), mostra a existência de uma taxa de 
juros máxima. Note que o coeficiente relacionado à disponibilidade de fundos de 
longo prazo aparece com o sinal contrário ao esperado na estimativa por MQO dos 
dados empilhados. Contudo, nas estimativas por efeito fixo e aleatório o sinal da 
influência dessa variável sobre a oferta de crédito é o correto.  

O teste de Hausman (H = 52,32) indica haver correlação entre os efeitos es-
pecíficos de região e as variáveis independentes do modelo41, sugerindo que as es-
timativas por efeitos fixos são mais adequadas. Assim, para o conjunto das 40 re-
giões e 5 unidades de tempo, pode-se concluir que a taxa de juros, seu quadrado e 
a disponibilidade de fundos dão uma boa descrição das diferenças de oferta de cré-
dito relativa na amostra, visto que as diferenças intragrupos das variáveis inde-
pendentes explicam 25,4% das diferenças de crédito relativo. Nesse modelo, os 
coeficientes são significativos a 1% e têm o sinal esperado.  

 Não obstante, é importante observar que os coeficientes relacionados às 
três variáveis são bastante diferentes para as duas sub-amostras (Chile e Brasil). 
Em cada país, os coeficientes estimados pelos métodos (1), (2) e (3) são pratica-
mente iguais. O que muda, em essência, são as variâncias dos estimadores. As 
diferenças de médias entre as regiões de cada país são aleatórias, ou seja, o com-
ponente específico do termo de erro (não-observável) não é correlacionado com as 
variáveis independentes do modelo, assim como o resíduo não está correlacionado 
com as variáveis independentes e tampouco com o componente não-observável. 
Contudo, a sensibilidade da oferta de crédito a mudanças na taxa de juros é maior 
no Chile. No caso do Brasil, a elasticidade do crédito em relação à disponibilidade 
de fundos tem o sinal contrário ao esperado, mas não é significativamente diferen-
te de zero em nenhuma das estimativas.  

                                                           
41 A correlação de ωi com as variáveis explicativas é de 69,5%.  
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Tabela 3.5: Estimativas da equação da oferta de crédito 
Regiões     2 Estágios  
 Pool EF EA Pool EF EA
                (1)                (2)                (3)                (4)                (5)                (6)
Total da amostra   
Taxa de juros - r 13,2445** 12,2455*** 12,7344*** 11,8227** 11,0680*** 11,2320***

 (5,5996) (3,1432) (3,4337) (5,6978) (3,1857) 3,4888
Taxa de juros ao quadrado - r2 -43,9203** -35,9084*** -39,8291*** -38,9295* -31,4796*** -34,5516***

 (20,6464) (11,6168) (12,6760) (20,9963) (11,7798) 12,8770
Oferta de crédito de LP - lns -0,6315*** 0,8204*** 0,1099 -0,6465*** 0,8093*** 0,0917

 (0,1387) (0,1802) (0,1528) (0,1397) (0,1805) 0,1530
N° Observações 200 200 200 200 200 200
R2   0,2097 0,2537 0,0132 0,1973 0,2530 0,0123
Teste de Hausman 52,32   52,69
Chile   
Taxa de juros - r 39,3195* 39,3195** 39,3195** 54,1818** 45,7125** 49,7775***

 (22,5876) (18,0238) (18,0238) (23,1584) (18,3205) (18,4066)
Taxa de juros ao quadrado - r2 -166,8092 -166,8092* -166,8092* -238,7619** -197,7594** -217,4391**

 (108,0581) (86,2251) (86,2251) (110,8442) (87,6756) (88,0933)
Oferta de crédito de LP - lns 0,9439*** 0,9439*** 0,9439*** 0,9579*** 0,9499*** 0,9537***

 (0,1393) (0,1111) (0,1111) (0,1399) (0,1113) (0,1115)
N° Observações 65 65 65 65 65 65
R2   0,4334 0,5992 0,4334 0,4292 0,5982 0,4314
Teste de Hausman 0,00   5,31
Brasil   
Taxa de juros - r 10,5602 10,5602*** 10,5602*** 10,5934 10,5702*** 10,5745***

 (6,7973) (3,9352) (3,9352) (6,7983) (3,9356) (3,9357)
Taxa de juros ao quadrado - r2 -30,8213 -30,8213** -30,8213** -30,5836 -30,7498** -30,7190**

 (24,6754) (14,2855) (14,2855) (24,6864) (14,2911) (14,2915)
Oferta de crédito de LP - lns -0,5906 -0,5906 -0,5906 -0,5470 -0,5775 -0,5718

 (1,3793) (0,7985) (0,7985) (1,3853) (0,8018) (0,8019)
N° Observações 135 135 135 135 135 135
R2   0,0648 0,205 0,205 0,0647 0,2049 0,0648
Teste de Hausman 0,00   0,20
Nota:  Os números entre parênteses representam os desvios padrão dos estimadores.  Significativos a 1% 

(***), a 5% (**) e a 10% (*). No R2  Ajustado, considerou-se o valor intragrupos no modelo de 
efeitos fixos e o valor total no modelo de efeitos aleatórios. 

Para testar a existência do viés de simultaneidade, aplicou-se o método de 
mínimos quadrados em dois estágios, que emprega as variáveis determinantes do 
déficit habitacional (renda média domiciliar e desigualdade da distribuição de 
renda) e as variáveis proxies do custo dos empréstimos (taxa de juros básica, infla-
ção e direitos de propriedade) como instrumentos da taxa de juros. Note que, para 
o total da amostra, as estimativas pelo método de mínimos quadrados em 2 está-
gios – regressões (4), (5) e (6) – não apresentam diferenças significativas das esti-
mativas dadas por (1), (2) e (3), tanto no que diz respeito aos coeficientes como os 
desvios em relação às médias. Esse padrão se repete no caso do Brasil, em que não 
há evidências de viés de simultaneidade.  

Entretanto, as estimativas mudam um pouco no caso do Chile. Por exem-
plo, o coeficiente associado à taxa de juros, cuja estimativa na regressão (3) é de 
39,32, com desvio padrão de 18,02, passa para 49,78, com desvio padrão de 18,41, 
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na estimativa (6). Algo semelhante ocorre com o coeficiente associado ao quadrado 
da taxa de juros, o qual aumenta, em módulo. A despeito do fato de as diferenças 
entre coeficientes das estimativas em (3) e (6) não serem estatisticamente signifi-
cativas, parece haver alguma evidência de simultaneidade, dado o incremento nas 
elasticidades estimadas. Isso indica que, no caso do Chile, a taxa de juros de em-
préstimo pode ter sofrido influência das variáveis determinantes da demanda por 
crédito.  

A figura 3.2 trás uma simulação da curva de oferta de crédito proposta oelo 
modelo de crédito de Stiglitz e Weiss (1981). Assumem-se as estimativas economé-
tricas da tabela (3.5) – regressão (6), para o Chile, e regressão (3), para o Brasil – e 
os valores da disponibilidade de crédito, taxa de juros, inflação e número de famí-
lias de cada país para o último ano da amostra: 2000, no caso do Chile, e 2001, 
para o Brasil. As curvas revelam que o mercado de capitais chileno, dada sua dis-
ponibilidade de fundos de longo prazo, e os mecanismos de transmissão desses 
fundos para o financiamento habitacional, é capaz de ofertar crédito a 18,5% da 
famílias por uma taxa real de juros de 7,5% ao ano, ao passo que o mercado brasi-
leiro, atenderia a apenas 5,5% das famílias com uma taxa real de juros de emprés-
timo de 14,5%. Isso evidencia, para o mesmo nível de demanda, um racionamento 
de crédito mais acentuado no Brasil do que no Chile no início dos anos 2000.  
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Figura 3.2: Simulação da curva de oferta de crédito 
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Tabela 3.6: Estimativas da equação do déficit habitacional 
Probit Logit 

Pool EF EA Pool EF EA
Déficit habitacional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Total da amostra  
crédito (lncred) -0,0753 -0,0660 -0,0631 -0,6051 -0,5503 -0,0517

 (0,1070) (0,0729) (0,0741) (0,1194) (0,07861) (07972)
Renda (lny) -0,2940*** -1,1750*** -0,7346*** -0,3434*** -1,2733*** -0,8272***

 (0,1087) (0,1392) (0,1088) (0,1214) (0,1501) (0,1189)
Distribuição de renda (ln20_20) -0,0222 0,2052 0,0028 -0,2374 0,2246 0,0186

 (0,3102) (0,1729) (0,1734) (0,3465) (0,1865) (0,1866)
N° Observações 200 200 200 200 200 200
R2   0,1091 0,3365 0,108 0,0972 0,3354 0,1103
Teste de Hausman 24,78  22,89
Chile  
crédito (lncred) -0,3884 -0,5455** -0,5374*** -0,3980 -0,5714** -0,5617*

 (0,3781) (0,2139) (0,2077) (0,3883) (0,2233) (0,2167)
Renda (lny) -1,7325*** -1,5273*** -1,5376*** -1,8339*** -1,6343*** -1,6445***

 (0,4030) (0,2088) (0,2039) (0,4139) (0,2179) (0,2128)
Distribuição de renda (ln20_20) 0,1109 0,1481 0,1463 0,1398 0,2070 0,2026

 (0,5560) (0,3553) (0,3424) (0,3571) (0,3709) (0,3571)
N° Observações 65 65 65 65 65 65
R2  0,3714 0,3688 0,3691 0,3530 0,6852 0,3810
Teste de Hausman 0,06  0,06
Brasil  
crédito (lncred) -0,0168 0,0391 0,0338 0,0032 0,05519 0,0505

 (0,1011) (0,0652) (0,0633) (0,1180) (0,0729) (0,0709)
Renda (lny) -1,0131*** -0,4550*** -0,5403*** -1,1568*** -0,5203*** -0,6086***

 (0,2074) (0,1729) (0,1630) (0,2420) (0,1932) (0,1829)
Distribuição de renda (ln20_20) 0,7778*** 0,3315* 0,3675** 0,8362** 0,3425* 0,3795**

 (0,3527) (0,1725) (0,1702) (0,4115) (0,1928) (0,1902)
N° Observações 135 135 135 135 135 135
R2   0,2078 0,0822 0,2037 0,1764 0,0817 0,1906
Teste de Hausman 2,75  2,44
Nota:  Os números entre parênteses representam os desvios padrão dos estimadores.  Significativos a 1% 

(***), a 5% (**) e a 10% (*). No R2  Ajustado, considerou-se o valor intragrupos no modelo de 
efeitos fixos e o valor total no modelo de efeitos aleatórios. 

A tabela 3.6 trás as estimativas da equação de determinação do déficit habi-
tacional. Para o total da amostra, nota-se que a única variável significativa, para 
todos os métodos de estimação, é o logaritmo natural da renda domiciliar média. 
Conforme a regressão (2), a mais adequada segundo o teste de Hausman, uma 
diferença a mais de 10% na renda média domiciliar entre duas regiões seria res-
ponsável, em média, por 11,8% a menos no déficit habitacional relativo por inade-
quação. Contudo, as estimativas também variam bastante entre países e revelam 
características peculiares do mercado de crédito de cada um.  

Para o Chile, a regressão (3) revela que o acesso ao crédito, além da renda 
domiciliar média, tem efeito sobre a probabilidade de uma família pertencer ao 
déficit por inadequação. Nesse caso, uma diferença a mais de 10% na renda média 
domiciliar entre duas regiões chilenas seria responsável, em média, por 15,4% a 
menos no déficit habitacional relativo por inadequação. De outro lado, uma dife-
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rença a mais de 10% na probabilidade de obter crédito habitacional, entre duas 
regiões, seria responsável por 5,4% a menos no déficit habitacional relativo por 
inadequação. No caso do Brasil, as variáveis que afetam o déficit, como evidencia-
do no trabalho de Garcia e Rebelo (2002), são a renda média domiciliar e a desi-
gualdade na distribuição da renda42. Como o crédito é relativamente mais racio-
nado no Brasil, além do fato de não haver mecanismos de transmissão dos fundos 
emprestáveis para o segmento habitacional, a probabilidade de obter crédito pare-
ce não afetar o déficit relativo por inadequação.  

3.4 Conclusão 

A análise empreendida nas seções anteriores possibilitam algumas conclu-
sões a respeito do desenvolvimento habitacional recente do Chile e Brasil. No que 
diz respeito ao déficit por inadequação – o componente com caráter social mais 
acentuado –, o Chile logrou uma redução expressiva do déficit relativo entre 1990 
e 2000, o qual passou de 13,6% para 3,8% das moradias43, indicando uma taxa 
média de redução em torno de 12,1% ao ano. Já o Brasil, quando comparadas as 
estimativas de 2001 com as de 1993, apresenta uma redução menor: de 7,7% para 
4,7%, respectivamente, implicando uma taxa média de queda em torno de 5,9% ao 
ano. O que explica essas diferenças de trajetórias entre os dois países? 

Como foi discutido anteriormente, no caso do Brasil parece ter sido apenas o 
crescimento da renda média domiciliar (2,8% ao ano, em termos reais), sem gran-
des avanços na desigualdade, o fator determinante dessa redução. A despeito do 
crescimento médio, entre 1993 e 2001, de 1,6% ao ano da oferta real de fundos de 
longo prazo, em boa medida proporcionada pela estabilização do processo inflacio-
nário, o crédito habitacional por família, em valores monetários constantes, redu-
ziu-se em 7,4% ao ano, evidenciando um cenário de “fuga” de capitais do mercado 
de financiamento imobiliário. Em conseqüência disso, a parcela das famílias com 
acesso ao crédito cai, de 6,7% em 1993, para 4,9% em 2001.  

Já no caso do Chile, além do expressivo crescimento real da renda média 
domiciliar, de 7,2% ao ano entre 1990 e 2000, há uma expressiva expansão da o-

                                                           
42 Nas estimativas de Garcia e Rebelo (2002) com uma distribuição logit, os coeficientes associ-
ados à renda domiciliar e à desigualdade de sua distribuição são de -1,36 e 0,73, respectiva-
mente. Nas estimativas apresentadas nesta dissertação, nota-se que quanto introduzidos os 
controles de efeitos específicos, essa influência reduz-se à metade: -0,61 e 0,38, nessa ordem.   
43 Segundo dados das Encuestas CASEN. 
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ferta de fundos de longo prazo (6,4% ao ano), com uma concomitante redução das 
taxa reais de juros de empréstimos, as quais atingiram o patamar de 7,5% ao ano 
em 2000. Visto que os mecanismos automáticos de transmissão dessa liquidez  
operam relativamente bem no mercado de financiamento habitacional chileno, o 
acesso ao crédito habitacional se expande, reduzindo-se, conseqüentemente, o ra-
cionamento. Entre 1990 e 2000, a parcela da população com acesso ao crédito ha-
bitacional passa de 11,6% para 16,1% das famílias, indicando um incremento mé-
dio de 3,3% ao ano.  

A análise desenvolvida na seção anterior também permite responder de 
forma satisfatória às perguntas formuladas no início deste capítulo. Lá se pergun-
tou: em que medida existe racionamento de crédito no Brasil e Chile e qual a sua 
magnitude? As estimativas da função de oferta de crédito evidenciam que há um 
máximo de crédito ofertado no mercado que responde ao custo dos empréstimos 
habitacionais e à disponibilidade global de fundos, o que parece corroborar a con-
cepção de mercado de crédito racionado nos dois países. Contudo, a simulação das 
curvas de oferta de crédito nos dois países indica que o Chile, pelas características 
de seu mercado de financiamento habitacional, é capaz de atender a uma parcela 
maior da população, oferecendo crédito a uma taxa real de empréstimo menor.  

Um aumento da disponibilidade de fundos emprestáveis no mercado finan-
ceiro aumentaria a oferta de crédito habitacional? Ou ainda, os mecanismos de 
transmissão e incentivo da oferta global de crédito definiriam a disponibilidade de 
crédito para o mercado imobiliário? Pode-se dizer, pela análise precedente, que, no 
caso do Chile, é significativamente maior a sensibilidade do crédito em relação à 
disponibilidade global de fundos: uma elasticidade quase unitária. Para o Brasil, 
as estimativas indicam um coeficiente negativo, mas não significativo, que eviden-
cia a ausência de mecanismos de transmissão, da oferta global de fundos para o 
segmento imobiliário, e a “fuga” de capitais desse segmento de mercado.  

Por fim perguntou-se em que medida uma maior disponibilidade de crédito 
reduziria o déficit habitacional? Novamente a resposta é distinta para cada país. 
Conforme as estimativas da tabela 3.6, a expansão do crédito não afetaria de for-
ma expressiva o déficit habitacional relativo no Brasil, em boa medida, pela pró-
pria especialização do mercado de financiamento habitacional nos segmentos soci-
ais de renda média e alta, conforme discutido no capítulo 1. Já no caso do Chile, há 
evidências de que a expansão do crédito tem efeitos sociais benéficos, na medida 
em que ele reduz concomitantemente o déficit relativo por inadequação. Aí nova-
mente pesam as características particulares desse país. O financiamento habita-
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cional para as parcelas pobres da população está apoiado na política de subsídios 
habitacional progressivos. Ao expandirem a riqueza dessas famílias, os subsídios 
as incluem na demanda por crédito imobiliário. De outro lado, a necessidade de 
uma parcela menor de valor financiado para o imóvel e, sobretudo, as instituições 
que garantem as salvaguardas dos direitos de propriedade reduzem o risco de cré-
dito e, conseqüentemente o custo do financiamento, promovendo a expansão da 
oferta de crédito.  

A análise desenvolvida neste capítulo corrobora, portanto, a idéia geral de 
que as reformas no mercado de financiamento habitacional chileno, as quais foram 
apresentadas no capítulo 1, foram capazes de promover o desenvolvimento habita-
cional com base em políticas de mercado conjugadas a políticas sociais. A análise 
também evidencia os problemas que podem comprometer o desenvolvimento habi-
tacional de um país. São eles, o problema do racionamento no mercado de crédito 
habitacional e a existência, ou não, de mecanismos de transmissão da oferta global 
de fundos, cuja ausência pode comprometer o sucesso de uma política monetária 
expansiva sobre esse segmento de mercado.  

 



Conclusão 

Esta dissertação buscou analisar o papel do crédito imobiliário no desenvol-
vimento habitacional do Chile e do Brasil, levando em conta as diferenças institu-
cionais e econômicas dos dois países. Para entender as diferentes trajetórias do 
desenvolvimento habitacional desses países, este estudo investigou, inicialmente, 
a história do financiamento habitacional nessas nações. Depois, buscou-se funda-
mentar o comportamento do mercado habitacional na presença de racionamento 
de crédito. E, por fim, foi analisada a influência do crédito sobre o déficit habita-
cional por inadequação.  

Como se viu, os sistemas de crédito habitacional do Chile e do Brasil eram 
bastante semelhantes nos anos 60 e 70. Pelos mesmos motivos, mas em períodos 
distintos, os sistemas de financiamento habitacional entraram em decadência nos 
dois países – meados dos anos 70, no caso do Chile, e meados dos 80, no Brasil. 
Desde então, os dois países tomaram caminhos diferentes. Pautado em amplas 
reformas econômicas e institucionais que permearam o sistema financeiro como 
um todo, o financiamento da habitação no Chile conta hoje com mecanismos de 
captação e alocação de recursos financeiros e com um sistema de subsídios gover-
namentais capazes de ofertar elevado montante de crédito habitacional de longo 
prazo, o qual é proveniente, principalmente, do sistema previdenciário. Por outro 
lado, com o aprofundamento da crise macroeconômica na década de 80, o sistema 
de financiamento habitacional brasileiro, apático às razões de sua decadência, se 
tornou frágil e incapaz de atrair fundos de longo prazo, condição necessária para o 
financiamento da construção de novas moradias. 

Esse contraste, que aparece claramente na evolução histórica de cada país 
e, sobretudo, em suas informações estatísticas, não encontra respaldo na teoria 
tradicional de mercado imobiliário. Como foi argumentada no capítulo 2, a abor-
dagem tradicional pressupõe a existência de um mercado de crédito perfeito, o 
qual oferece todo o capital necessário para satisfazer a demanda por investimentos 
imobiliários. Assim, não haveria qualquer descompasso entre oferta e demanda 
por moradias e, tampouco, déficit habitacional. Não obstante, como dito naquela 
ocasião, se o mercado de crédito não ofertar todo o capital necessário para realizar 
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os investimentos imobiliários necessários, o aumento de aluguel ocasionado pela 
pressão de demanda não se dirime automaticamente, bem como a oferta e a de-
manda não se equilibram.  

Para tratar essa questão do ponto de vista conceitual, desenvolveu-se, no 
capítulo 2, um modelo que combina a tradição dos modelos dinâmicos de investi-
mento habitacional com premissas da “Nova Economia Institucional” e as conside-
rações de Stiglitz e Weiss (1981) e (1992) sobre o racionamento no mercado de cré-
dito. Esse modelo permitiu analisar os efeitos do racionamento de crédito sobre o 
desenvolvimento habitacional. Dado esse arcabouço alternativo, foram analisados 
os efeitos da política monetária, da política social e do desenvolvimento institucio-
nal sobre o mercado habitacional.  

Dos principais resultados teóricos, vale mencionar que no novo modelo uma 
redução da taxa de juros básica da economia, embora torne o investimento imobi-
liário mais atrativo, não leva necessariamente a um aumento do estoque capital 
habitacional. Outro resultado fundamentado nesta análise atesta que economias 
com maior grau de definição dos direitos de propriedade, pelo efeito que isto tem 
sobre a distribuição de riqueza da sociedade e sobre a taxa de juros de emprésti-
mo, alcançam nível de desenvolvimento habitacional mais elevado. De um lado, 
uma boa definição dos direitos de propriedade, que está diretamente associada à 
atribuição de títulos imobiliários, aumenta a demanda por crédito e intensifica a 
importância desse mercado no desenvolvimento habitacional. Por outro lado, insti-
tuições que garantam o adimplemento de contratos, como legislações que permi-
tam a execução automática de hipotecas, reduzem os custos de transação e, por 
conseguinte, a taxa de juros de empréstimo hipotecário. Isso tem efeito negativo 
sobre o racionamento de crédito e permite o financiamento pelos bancos de um 
número maior de famílias.  

O capítulo 3 foi incumbido da avaliação do impacto quantitativo da oferta 
de crédito no déficit habitacional por inadequação do Chile e do Brasil. Inicialmen-
te foi discutida a metodologia empregada para medir o déficit habitacional e foram 
apresentadas as estimativas, a partir de dados censitários das últimas três déca-
das. Na seqüência, foram analisados os fatores determinantes do crédito habita-
cional e do custo de empréstimo – a taxa de juros, os custos de transação e a oferta 
global de crédito – e a influência do crédito sobre o déficit habitacional.  
 As estimativas da função de oferta de crédito evidenciam que há um máxi-
mo de crédito ofertado no mercado, que responde ao custo dos empréstimos habi-
tacionais e à disponibilidade global de fundos. Esse resultado parece corroborar a 
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concepção de que o mercado de crédito é racionado nos dois países. Contudo, a si-
mulação das curvas de oferta de crédito indica que o Chile, pelas características de 
seu mercado de financiamento habitacional, é capaz de atender a uma parcela 
maior da população, oferecendo crédito a uma taxa real de empréstimo menor. As 
estimativas da equação de déficit habitacional convergem para a idéia de que a 
renda é um determinante fundamental do desenvolvimento habitacional, seja no 
Chile, seja no Brasil. Contudo, se a oferta de crédito e a desigualdade da distribui-
ção de renda afetam o déficit de forma distinta nos dois países. A oferta de crédito 
afeta de forma significativa apenas o déficit chileno, ao passo que a desigualdade 
da distribuição de renda é importante apenas para entender a experiência brasi-
leira. 

A pequena redução do déficit habitacional brasileiro na década de 90 pode, 
nesse contexto, ser explicada pelo crescimento pouco expressivo da renda média 
domiciliar. Nesse período, o crédito habitacional por família reduz-se, ao mesmo 
tempo em que cresceu a oferta de fundos emprestáveis de longo prazo, evidencian-
do um cenário de “fuga” de capitais do mercado de financiamento imobiliário. As-
sim, uma expansão do crédito não afetaria de forma expressiva o déficit habitacio-
nal relativo no Brasil, em boa medida, pela falta de mecanismos de transmissão 
desses recursos para o financiamento habitacional e pela especialização do merca-
do de crédito imobiliário nos segmentos de renda média e alta da população, con-
forme discutido no capítulo 1.  

Já no caso do Chile, há evidências de que a expansão do crédito teve efeitos 
sociais benéficos, na medida em que ele reduziu concomitantemente o déficit rela-
tivo por inadequação. Aí novamente pesam as características particulares desse 
país. O financiamento habitacional para as parcelas pobres da população está a-
poiado na política de subsídios habitacional progressivos. Ao expandirem a riqueza 
dessas famílias, os subsídios às incluem na demanda por crédito imobiliário. De 
outro lado, a necessidade de uma parcela menor de valor financiado para o imóvel 
e, sobretudo, as instituições que garantem as salvaguardas dos direitos de propri-
edade reduzem o risco de crédito e, conseqüentemente o custo do financiamento, 
promovendo a expansão da oferta de crédito.  

A análise desenvolvida no capítulo 3 corrobora a idéia geral de que as re-
formas no mercado de financiamento habitacional chileno foram capazes de pro-
mover o desenvolvimento habitacional com base em políticas de mercado conjuga-
das a políticas sociais. A análise também evidencia o problema do racionamento 
no mercado de crédito habitacional e a importância da existência, ou não, de me-
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canismos de transmissão da oferta global de fundos; em particular, a ausência 
desses mecanismos pode comprometer o sucesso de uma política monetária expan-
siva sobre esse segmento de mercado.  

Os argumentos teóricos e empíricos apresentados nesta dissertação corro-
boram, em boa medida, as proposições de Barzel (1997) e De Soto (2000), entre 
outros, sobre o papel das instituições e do direito de propriedade no desenvolvi-
mento econômico. Pesquisas futuras nesse campo devem buscar aprimorar a aná-
lise da relação entre os direitos de propriedade e o equilíbrio dos mercados de cré-
dito e de moradias, bem como devem investigar com maior detalhamento as for-
mas como o desenvolvimento institucional é mensurado. A seqüência desse pro-
grama de investigação também sugere a comparação do Brasil e Chile com a expe-
riência de outros países latino-americanos e a de nações desenvolvidas, a fim de 
ampliar o grau de heterogeneidade das relações estatísticas aqui analisadas.  
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