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INTRODUÇÃO 

CAPlTULO I 
i 

O mercado habitacional e de extrema importância 

para os indivíduos que vivem nos centros urbanos. A família 

passa a maior parte do tempo consumindo serviços de habitação 

e os gastos com o bem requerem elevada parcela da renda dos in-

divíduos, independentemente da classe de renda Em que se situam. 

Por outro lado, a produção de habitações desem-

penha um papel importante, principalmente no caso de países em 

desenvol vimento, pois e um setor onde a absorção de Ttlão-de-obra 

pouco qualificada e elevada. A produção de habitações,Em con-

junto com a construção civil em geral, atua como fornecedora de 

empregos a grande massa de migrantes (não qualificados) que 

fluem continuamente para os centros urba.,os nos países elc', desen-

volvimento. 

A construção de habitações se utiliza ainda, na 

maioria dos casos, de fatores provenientes do próprio país ou 

regiao em que se encontra, tendo portanto, fortes efeitos "pa-

ra trás" beneficiando dessa fonna um crescimento mais haITclôni-

1 



(1) 
co das regiões ou do país 

2 

A compreensão das interrelações e dos fenômenos 

observados no setor e, em nossa opinião, extremamente relevan-

te, pois,uma atuação mais racional, tanto da parte do governo 

como da iniciativa privada, que torne o processo de tomada de 

decisões mais eficiente, teria um forte impacto sobre o bem-

-estar dos consumidores, e maximizaria os benefícios advindos 

da produção do bem. 

o objetivo principal do trabalho ora apresenta-

do sera, através de um esforço de compreensão destes fenômenos 

e destas interrelações, o de possibilitar uma base tanto teó-

rica quanto empírica para a análise e avaliação desses fenôme-

nos de modo a permitir um maior grau de eficiência no processo 

de tomada de decisões no setor, e orientar a escolha de polí-

ticas que maximizem as influências benéficas do mesmo sobre a 

economia. 

(1) , 1-" k d ff " ' 1 n 'lI . J G Do lng es bac '',.lar e· ects ,veJa-s0 por exemp o \\1 lanson, . ,., 
"Regional Incquality the Process of ~ational Devc1opmcnt: A lkscription of 
Patterns", in ~eedlman (eds) capo 4. 
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-Um primeiro passo na tentativa de , co:npreensao 

do setor e o conhecimento do que e o bem habitaç~o, uma defi-

nição em terrnos econômicos da mesma e das características que 

a diferenciam dos outros bens, de modo que possamos ter lza-ba-

se clara para a elaboração da análise; no que segue pretende-

mos destacar esses pontos que nos servirao de base para toda a 

análise subsequente. 

r.l - Caracterização da habitação 

Para definirmos a habitação em termos econo-

micos e necessário conhecermos os elementos que a 

compoem e que fazem com que ela assuma valores no mercado. Há 

dificuldade em urna definição clara do que seja o bem habi ta-

...... - ...., -çao, pois, os elementos que a compoem nao sao claramente defi-

nidos, assim como os fatores que levam a valorizaçâo da mesma 

- -nao sao percebidos facilmente. Há, entretanto, característi7 

cas que distinguem o bem, em termos econômicos, dos outros bens 

disponíveis no mercado e que fazem com que o tratamento te6ri-

co do mesmo seja diferenciado. Veremos no que segue a1gur:1as 

dessas características. 
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o bem habitacão pertence ao conjunto dos chama-
~ , 

_ . (2) _ -
dos bens duravels . Alem dessa diferenciaçao apresenta. ca-

racterísiticas distintas dentro do pr6prio grupo em que se in-

sere. Analisaremos os principais fatores de diferenciação t::a.11-

to no que tange a bens duráveis corno não. 

(i) EXistência de estoques, ou seja a demanda por ha-

bitação nao está vinculada somente a novas habita-

ções, mas também ao estoque existente que, ODLD ve-

remos adiante, e um dos determinantes da demanda 

por novas habitações. Tal fato nos leva a distin-

-çao entre a demanda por reposiçao, que e função 

exclusivamente da depreciação, e por novas ITLOra-

dias. 

(ii) O produto final apresenta uma elevadíssima hetero-

geneidade, que pode ser percebida se olharmos para 

os diversos tipos de habitação. Levando a extre-

mos, para exemplificar, cada unidade habitacional 

apresenta características diferentes das outras, 

(1) 
Para uma discuss30 mais detalhada sobre bens duráveis, veja-se Harber-

ger, A.C. (ed.) "The Demand for Durable Goods", Chicago, Chicago U.P. 
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at~ para um mesmo pr~dio ou mesmo localizac~o, fa-
~ > 

tores com ventilaç~o, espaço exterior percebido 

dentro da unidade, insolaç~o etc., levam a um di-

ferente produto final. 

(iii) Imobilidade do produto final; ou seja, o superavit 

(d~ficit) numa determinada localizaç~o (bairro ou 

cidade) nao pode ser realocado de modo a compensar 

um d~ficit (superavit) em outra area. o equilí-

brio entre -os diferentes bairros ou cidades, se 

dará unicamente via preços no curto prazo; em C~-

tras palavras, os superavits e déficits se ajusta-

rao principalmente via preços no curto prazo, no 

m~dio e longo prazos, entretanto, poderá haver lli~ 

aumento ou queda na produç~o de novas habitações. 

(iv) A demanda varia de acordo com cada localização es-

pecífica. Dados os gostos dos indivíduos das ài-

ferentes classes de renda, os serviços disponíveis 

- tanto de infra-estrutura quanto de comércio - a 

a distância aos locais de trabalho, amenicades 
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etc., teremos ldiferentes quantidades de habitaç~o 

demandadas nas diferentes localizações. 

Dos dois itens acima, podemos verificar que ao 

aumentarmos o nível de agregaç~o o estudo perde em 

muito, pois estaremos deixando de lado interrela-

-çoes tais como o ajustamento entre as diferentes 

localizações, que seriam importantes para a com-

-preensao do funcionamento do mercado co~o um todo. 

(v) Os gastos com os serviços de habitação absorvem 

elevada parcela de renda dos indivíduos, inclepen-

dentemente de seu nível de renda elasticidade 

d . d t' 1 (1) O ren a aproxlma amen e 19ua a um . preço da 

habitação e aproximadamente 3 a 4 vezes a renda 

anual do indivíduo. 

(vi) Elevados investimentos e prazos de maturaçâo dos 

mesmos são necessãrios a produção de novas habita-

-çoes. 

(1) Vej a-se DeLeeuw, F., "The Demand for Hous ing: A Rev i e",' of 
-Section Evidence", R.E.S., 53, 1971, 1-10. 

Cross-
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Dos dois itens anteriores, temos como conse-

quência que as condições de liquidez da economia, assim como 

as condições de financiamento tanto a aquisição como a produ-

ção têm elevado poder de influência sobre o setor,influencian-

do tanto a oferta de novas habitações como a demanda por novas 

habitações e pelo estoque. 

Como se depreende dessas breves considerações, 

o mercado habitacional apresenta características extremamente 

distintas dos demais, e, portanto, ao empreendermos a uma ana-

li se do mesmo, temos de ter em mente esses aspectos claramente 

definidos, pois os mesmos irão influenciar não somente a estru-

tura funcional a ser utilizada, mas também irao delinear a me-

lhor forma de análise e de tratamento dos dados disponíveis. 

Um outro aspecto que cabe assinalar, e a com-

plexidade crescente desse mercado nos grandes centos urbanos, 

pois problemas como externalidades (1) e a atuação do governo n~ 

fornecimento de bens públicos (infra-estrutura de transportes, 

(l)c 1 1-" l'dd . orno exemp os c nSSlCOS ele externa 1 a es, temos o congestlonal1ento do 
tráft?go, a poluição, superpopulação em determin"dos locais, ('tc. 
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de saneamento etc.) se ton~am críticos. Na sequência, faremos 

uma discussão introdutória sobre o papel do governo no mercado 

de habitaç6es nos centros urbanos. 

1.2 - O Papel do Governo 

O estado representa duas funç6es distintas na 

cidade, e no mercado de habitações em particular, por um lado 

atua como fornecedor de bens públicos, e por outro legisla so-

bre o uso do solo. No caso do Brasil atua ainda como inter-

medi~rio financeiro, tanto para a compra como para a produção 

de habitaç6es, determinando ainda as condiç6es de financi~~en-

to (prazos, taxas, etc.) para esses recursos. 

~ 

A alocação de recursos através do estado, assim 

como sua capacidade de fornecimento de infra-estrutura a mesma 

taxa de crescimento das cidades e lli~ aspecto crítico, princi-

palmente no caso de países em desenvolvimento onde há escassez 

de capitais por definição - os investimentos em infra-estr~tura 

são, na maioria das vezes, intensivos em capital. 

Portanto a atuação governo e fato que merece 

especial destaque, pois seu poder de influência sobre o ~erca-
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do e muito grande, sendo no caso brasileiro maior ainda, pois 

al~m da atuaç~o usual ele desempenha papel importante no mer-

cado de cr~dito para o setor, que como vimos anteriormente t~~ 

forte influência na determinação da oferta e da àer.,anda por-ha-

bitaç6es. Pretendemos, no decorrer ào trabalho enfocar esses 

aspectos críticos da intervenção do estado no setor, assim co-

mo avaliar os impactos e as consequências da forma de atuação 

do mesmo. AI~m disso avaliaremos as políticas alternativas que 

ele disp6e de modo a sugerir proposições do que seria a polí-

tica ótima para o setor. 

1.3 - Objetivos e Estrutura do Trabalho 

Antes de entrarmos na discussão de como preten-

demos elaborar a análise, e necessário fazer-se um parêntesis 

e distinguir o que chê~amos de demanda potencial e , . c ceman::a e.Le-

tiva. Usualmente, quando se analisa a demanda por habitações 

no 3rasil o conceito utilizado e o de demanda potencial que e 

determinada com base em aspectos demográficos - tais COGO pro-

jeç6es da populaç~o por idade, sexo, estado civil e tamanho da 

família - e de um padrão mínimo de habitação que os indivíduos 
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-deveriam consumir. A preocupaçao do trabalho a ser desenvol-

vido, entretanto, sera com aspectos relativos a demanda efeti-

va, que está vinculada ao crescimento da renda, a sua distri-

buição e a disponibilidade de crédito. Em outras palavras,.nos-

so interesse estará voltado para os aspectos determinantes do 

perfil de demanda por habitações e de seu comportamento ao lon-

go do tempo e não a aspectos demográficos ou a discussão do 

propalado déficit habitacional brasileiro. Pelo contrário,nos-

so objetivo sera mostrar os motivos pelos quais os indivíduos 

demandam determinado ti~o de habitação, e a partir dessa cons-

tatação buscarmos a melhor forma de atuação nesse mercado. 

-Nossa preocupaçao central, como assinalamos an-

teriormente, sera o entendimento dos fenômenos existentes no 

mercado e de seu funcionamento. Iniciaremos a análise através 

de uma revisao e avaliação crítica das teorias que procuram 

interpretar o funcionamento do mercado, e a partir dessa revi-

sao formularemos modelos teóricos que sejam passíveis de veri-

ficação empírica de modo que possamos compreender o funciona-

mento e as implicações para o mercado da estrutura institucio-

nal brasileira. 
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Basicamente os modelos teóricos que objetiv2~ a 

-compreensao do funcionamento do mercado podem ser divididos em 

dois grandes grupos. Por um lado,temos os modelos que procu-

ram verificar o comportamento da oferta e da demanda de habi-

tações de forma agregada buscando detectar as variáveis que 

influenciam o nIvel de oferta e de demanda por habitações, -sao 

o que podemos chamar de modelos macroeconômicos do mercado. Por 

-outro lado, temos modelos cuja preocupaçao principal e o com-

portamento individual, e procuram determinar as variáveis que 

influenciam a decisão do individuo no processo de escolha da 

habitação, dentro desse grupo podemos distinguir dois s~bgru-

pos: os modelos microeconômicos e os de equilIbrio geral. &ú-

bos os grupos de modelos nos fornecem contribuições importan-

-tes para a compreensao dos diferentes aspectos relacionados ocn 

o mercado, e, portanto, ambos merecerão nossa atenção. 

o trabalho sera, basicamente, dividido em duas 

partes; na primeira faremos u~a revisao e avaliação dos ~ode-

los teóricos e dos estudos empIricos voltados para a. análise 

do mercado de habitações urbanas, onde procuraremos destacar 
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os aspectos mais importantes em ambos os grupos de modelos e 
~ , 

definir as formas de tratamento empírico possíveis. Na segun-

da parte, analisaremos a adequaç~o dos modelos a anãlise emoI-

rica e discutiremos os principais aspecto~ levantados p~los 

mesmos através dessa anãlisei paralelamente, faremos uma ava-

liação do comportamento do mercado no curto e no longo prazo 

no Brasil. Especificamente, avaliaremos a performance da atua-

ção do governo e, em per~odo recente, sua atuação como agente 

financeiro através do B N Hi procuraremos ainda determinar as 

causas do "Boom" no mercado observado no perIodo de 1971-1977, 

perIodo no qual observou-se uma violenta elevaç~o nos preços 

reais dos imóveis urbanos. Com base no enfoque microeconô,:üco, 

procuraremos determinar os fatores que levam a valorizaç~o di-

ferenciada dos imóveis urbanos e o comportamento da demarr.a por 

habitações dos indivIduos situados em diferentes classes de 

renda. 

No segundo capItulo, faremos um resumo dos 20-

delos agregados procurando destacar os principais aspectos a-

bordados através de urna anãlise crItica dos mesmos. No ter-
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ceiro capítulo, faremos uma resenha dos principais 
~ 

trabalhos 

teóricos e empíricos baseados nos modelos microeconômicos e de 

equilíbrio geral. ~o quarto capítulo, procuraremos desenvol-

ver um modelo microeconômico mais geral, que leve em conside-

-raçao a realidade mais complexa das grandes concentrações ur-

-banas que sao as areas metropolitanas. Nos capítulos cinco e 

seis, faremos uma análise do comportamento do mercado nos mu-

. .,. . 
nlclploS do RJ e SP, no !ongo e no curto prazos, onde verifi-

caremos a adequação dos modelos agregados a análise e avaliare-

mos os fatores de expansão ou de contração do mercado no pe-

ríodo. Nos capítulos sete e oito, apresentaremos evidências 

com base nos modelos microeconômicos analisando os principais 

aspectos levantados pelos mesmos. Finalmente, no capítulo no-

ve, faremos um resumo dos principais resultados obtidos e das 

implicações dos mesmos para a interpretação do com?ortamento do 

mercado e para a formulação de políticas para o setor. 
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o ENFOQUE MACROECONCMICO 

Em termos macroeconômicos os gastos com habi-

tação têm participação significativa nos gastos de consumo e 

de investimento e consequentemente na formação bruta de ca-

pital da economia (1) . Por esse prisma, a compreensao do com-

portamento do mercado - as respostas do mesmo as variáveis 

que o influenciam - auxiliará a formulação e avaliação de po-

liticas que afetam o nivel de atividade econômica, pois es-

taremos determinando o comportamento de parcela significativa 

dos gastos na economia. .' 

Por outro lado, politicas que visem afetar di-

retamente a atividade da construção habitacional poderão ser 

melhor avaliadas a partir do conhecimento das diferentes va-

riáveis que a afetam bem como de suas intensidades relativas. 

Do mesmo modo, poderemos identificar pontos de estrangulamen-

(l)A Indústria de Construção Civil tem uma part~c~paç;o de aproximada~en
te 20% na formação bruta de capital fixo, l6~ no produto Industrial e de 
6% no Produto Total (PIL

ef
). (FO~TE: Contas ~acion2is, IBRE-FGV). Os 

gastos com aluguel têm em media UITl.J. partie ipação de aproximada;nente 16;-: 
no total da renda dos individuas residentes nas 6 ~reas metropolitanas de
finidas na P~r\D-77. 

14 
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~ -to a expansao do setor e rr~esmo avaliar o COI:lportamento futuro 

do mesmo com base em projeções sobre o comportamento dessas 

variáveis. 

Faremos nesse capítulo uma revisão e avaliaç-ão 

dos principais modelos desenvolvidos com o intuito de captar 

o comportamento agregado do mercado. Procuraremos destacar 

os aspectos mais relevantes abordados por esses modelos, assim 

como suas limitações, de-modo a elaborarmos uma base teórica 

que nos orientará sobre o enfoque a ser adotado na parte em-

pírica e na análise do comportamento do mercado. 

11.1 - Modelos de Oferta e Demanda Nacionais 

Em geral os trabalhos desenvolvidos! tanto em 

termos qualitativos (verbais) como quantitativos! apontam as 

seguintes variáveis como importantes na determinação da de-

manda por habitações: 

1 - Variações demográficas, tais como: 

a) aumentos de população! 

b) variações na composição etária, 

c) variações no numero! tipo e tamanho das fa;nílias. 
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2 - Variações na renda e ~o nível de emprego 

a) renda disponível: passada, presente e esperada 

b) distribuição da renda, 

c) hiato de produto, ou desemprego. 

3 - Variações nos preços da habitação. 

4 - Condições de financiamento a compra. 

5 - Relação entre os custos de aquisição e os preços de alu-

(1) 
guel . 

Quanto ao primeiro item, que levanta a impor-

tância de aspectos demográficos, a argumentação desses móde-

los de baseia na suposiçao de que a habitação e um bem de ab-

soluta necessidade e portanto o crescimento da população, e 

em particular do n~~ero de famílias, seria seu principal de-

terminante de longo prazo 
(2 ) 

(al~m da demanda por reposição) 

o aumento da população geraria a necessidade de abrigo cara 

esses indivíduos, tendo como consequência um aup.~ento na cro-

(l)ver HAISEL, S.J. e GREBLER, L., "Determinants of Residential Construc
tion: A Revie\ .. ,l of Present Kno\ .. ~lcJgc", in Pagc Seyfricd (eds), "Crban 
Anél1ysis", Scott, FOreSnléln Company, 1970, pg. 61. 

(2) . l' . k 1 "L[ . l[ 1" B O d VeJél-se por exemp 0, \·llnnlc·, ", r ouslng: [as nere <.:en a O'"n\,'ar 

Shift in Consurner Prcferences", Q.J.E., 54, 1955, 87-88. 
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dução de habitações para sptisfazer essa necessidade. Do mes-

mo modo, um aumento no numero de famílias (casamentos) gera-

ria a necessidade de novas habitações. 

o problema com tal formulação reside provavel-

-mente no fato de nao se considerar a demanda por habitações 

como demanda dos serviços provenientes da mesma. Sob esse 

prisma, não haveria, necessariamente, uma relação direta en-

tre os aumentos de população e aumentos da demanda, pois a 

expansao demográfica pode ser acompanhada por uma queda nos 

serviços de habitação consumidos. O fato.das observações e 

estimações empíricas apresentarem um bom ajustamento não sig-

nifica muito, pois, o aumento da população representa uma 

tendência estável ao longo do tempo, tendo elevada correlação 

com a maioria das variáveis, com tendência semelhante,tomadas 

em séries temporais. 

A renda, como se sabe, e a variável explicati-

va mais importante na função consumo. As estimativas da ela~ 

ticidade renda no consumo de habitações variam na fbrma de 

tratamento (utilizam-se definições de renda em ternlOS corren-
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tes e em termos permélnentes), mas tanto os estudos em "cross, 

-section" como de séries de tempo, parecem apontar para uma 

elasticidade renca próxima de um(l). O que significa uma es-

tabilidade na proporção dos gastos com habitação a medida que 

a renda varia. Os aspectos concernentes a distribuição da 

renda são mais importantes na determinação da composição do 

estoque de habitações existentes, e mudanças na distribuição 

de renda afetariam primo;dialmente a composiçao desse estoqua 

O hiato de produto estaria associado a um efeito anti-cIclico 

no comportamento de mercado, como veremos mais adiante com 

maiores detalhes. 

As condiçõF-s de financiamento desempenham pa-

pel fundamental na deterrrQnação da demanda, pois, como assi-

nalamos anteriormente, o preço da habitação e algumas vezes 

superior a renda anual dos indivIduos. -Alguns modelos supoem 

que o crédito a aquisiçao de habitações (mercado hipotecário 

no caso americano) seja essencialmente residual em relação as 

O\'cr em DELEEUH, Frank, "The Dcm.:md for l-ioL:sing: A Rev i e .... , of 
-Section Evidencc", R.E.S., 53, 1971, 1-10. 

Cross-
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outras aplicações existentes na economia (títulcs por exem, 

pIo) (1), ou seja, em fases de desaceleração dos gastos fora 

do setor habitacional a disponibilidade de crédito ao setor 

sera maior, o contrário se verificando em'fases de expansao 

da economia. 

Caso adcionemos a esse fato, a hipótese de que 

o efeito de uma queda na despesa agregada sobre a renda per-

manente e aproximadament~ um terço de seu efeito sobre a ren-

da corrente (no caso dos EUA) (2), e que os indivíduos conside-

ram em suas decisões de consumo e poupança sua renda peí"I:1.a-

nente, teremos que a demanda por habitações poderá apresentar 

um carater anti-cíclico. Em outras palavras, uma queaa (ou 

desaceleração) dos gastos na economia terá um imDacto negati-

vo relativamente pequeno sobre a demanda por bens de conSlli~O 

em geral e por habitação em particular; ao mesmo tempo gerara 

(l)Ver EVA ... "iS, ~!.K., "~[élcroeconomic Activi ty" ,Hélrper & Rm.; Pub1ishers, :\. 
Y., 1969, pg. 188-194 e ALBERTS, \.;.\\1., "Busü~ess Cyc1es, Resicil?nti21 Ccns 
truction Cyc:l~s, and the ~lortgagc ~lark.ct, J.r.E., JU~1e 1962, p~. 263-S1.-

(2) , EI! " - , Estima-se que, parél os TA, a ronca permanente tenr.3. varlaçao ce \.L-:: 

terço da rend3 corrente em qU3Jqucr p(·ríodo. Ver Frie~':1an, :1., "A T';-:eory 
of the Consumption Function", Princencon, :\. Y., Princentol1 l'niversity 
Press, 1957. 
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uma disponibilidade de cr~dito maior para o setor, o que se-

gundo as hipóteses do modelo, deverá ter UM efeito positivo 

-de expansao da demanda, de modo que durante o período de que-

da (desaceleração) do dispêndio agregado (renda) deve-se ób-

servar um aumento na demanda por habitação. 

Em termos gráficos, na figura l.a, te."110S o 

crédito a habitação dado pela diferença entre a disponibilida-

de total de crédito e aquele absorvido pela produção. Na fi-

gura l.b, podemos observar o efeito da queda nos gas-+.:os e da 

expansao do crédito sobre a demanda de habitações; o 

líquido da variação nos gastos sobre a demanda de 

dependerá dO impacto direto da queda dos gastos sobre a de-

manda (H
O 

- H
l

) e sobre a disponibilidade de crédito ao se-

tor, e do efeito das condições de financiamento sobre a curva 

-de demanda (H
2 

- H
l

) - Evans e Alberts supoern que o efeito 

líquido seja positivo corno na figura 1. 

A relação entre preços de co~ercialização e 

de aluguel implicitamente nos fornece uma taxa br'..lta de ren-

tabilidade nos investimentos em habitação. Por-+.:anto, altera-
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FIGURA 1 

EFEITO ANTI-cíCLICO DO C~DITO SOBRE A DE~ffiNDA POR HABITAÇÕES 

c 

cTr-________ -. ____________________________ crêd. 
Total 

Cred. ã 
Prado 

-+ ____ ~ __ _L __ ~ _________ ~ 

t H 

l.a l.b 
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ções nessa relação esta~ia~l refletindo alterações na rentabi-

lidade desses investimentos, o que induziria a uma maior de-

manda para a aquisiçao de habitações. 

Na análise acima procur~los destacar, sumaria-

mente, os principais aspectos utilizados nos modelos que pro-

curam explicar o comport~ento da demanda de forma agregada. 

Faremos em seguida uma análise dos aspectos que influenciam a 

oferta. 

Em geral'pouca atenção e dispensada a oferta 

de habitações, pois devido a hipótese de concorrência na pro-

dução e de oferta extremamente elástica, a quantidade produ-

zida, pelos menos no longo prazo, seria determinada basica-

mente através da demanda. 

Como determinantes de curto prazo, -sao apon-

tadas as condições de financiamento a produção e a evolução 

dos custos de produção. As condições de crédito, como assi-

nalamos no capítulo anterior, desempenham papel importante 

devido aos elevados prazos de maturação dos investimentos, e 

devem apresentar, pelos mesmos motivos vistos no caso da de-
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manda um carater anti-cíc~co. (crédito residual). 

As variações nos custos de 

construção estão também diretamente vinculadas ao estágio 

cíclico em que a economia se encontra, devido 2.0 fato da cons-

trução residencial se utilizar dos ~esmos insumos que a ccns-

t - "1 d d 1(1) ruçao ClVl e um mo o gera . Portanto, em fases de ex-

- -pansao dos gastos agregados, a pressao ascendente sobre o 

preço dos insumos utilizados na construção de habitações de-

vera ser maior, em fases de desaceleração o contrário se ob-

serva. 

Em termos gráfico (figuras 2.a e 2.b a seguir), 

tomando de um lado o mercado de investimentos em geral e por 

outro o de habitações, o impacto do aumento nos gastos agre-

gados seria o de deslocar positivamente a demanda por habita-

- (2) , t' çoes e por lnves lmentos. Ocorre entretanto, que o aumen-

(1 ) 
Segundo Naur:ício Schulman (ex-Presidente do B :\ l-í), er.l entrevista ao 

JOR..'\AL DO BR.-'\.SIL, a participaç30 da construcão de h.J.bitações na constru
ção civil é de 302 no Brasil; as obras pÚblicas particiD~m com 50% e o 
comércio e Indústria com 20%. . 

(2)p d" 1 -o er~a'TIos, a ternativamente, supor um ir.lpacto negativo da expansao dos 
~astos agregados s~bre a demanda, caso o considere~os e~ conjunto co~ o 
~mpacto d.:1s condiçoes de financiamento de acordo com as hipóteses de Evans 
vistas anteriormente. 
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fIGURA 2 

EFEITO ANTI-cíCLICO SOBRE A OFERTA DE NOV.;;S HABITAÇÕES 
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to na demanda por investimento gera um aumento dos custos de • 

construção deslocando a oferta de novas habitações. 

A oferta de habitações terá então, segundo es-

ses modelos, um comportamento anti-cíclcico no curto prazo 

devido a evolução dos custos de construção e das condições de 

crédito. No longo prazo deve-se, entretanto, observar uma 

elasticidade de oferta elevada. 

Faremos no que segue uma análise mais detalha-

dada da contribuição de Muth(l), pois trata-se do trabalho 

mais elaborado, não so em termos teóricos mas também empíri-

cos, dos que foram por nos avaliados e serviu como base a ou-

tros trabalhos que se utilizaram da mes~a metodologia. 

A diferença fundamental do enfoque de Muth em 

relação aos outros trabalhos que não se utilizam desse tipo 

de modelo, e que a demanda por habitação -nao sera tratada 

como uma demanda pela unidade habitacional em si (ativo), mas 

sim sera determinada através da demanda por serviços de habi-

(l)}1uth, R. F., "The Dcr.w.nd for Non-Fanll Housing", in Harberger (eds.) , 
"The Dcmand for Durab1e Goods", Chicago: ChicaGo V.F., 1960, pago 29. 
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tação. Em outras palavras, sua preocupaçao e com a forma pe
~ 

la qual o estoque de habitações e alterado em resposta as al-

terações na demanda por serviços de habitação - nas variáveis 

que a determinam. A demanda por estoque e que determinará - o 

fluxo de novas habitações por periodo 

Muth supoe basicamente a existência de uma de-

manda por serviços de habitação a qual pode ser transformada 

em urna demanda por estoq~e através da taxa bruta de retorno 

na habitação (r = taxa de depreciação mais a taxa de retorno 

de equilibrio de longo prazo), o que pode .ser visualizado na 

figura 3 a seguir. Dado então o estoque existente e o preço 

de aluguel, determina-se um ponto na curva de demanda por ser-

viços, que no longo prazo tem de corresponder a um determina-

do preço dado pela relação r = 
p 
a p. 
h 

No curto prazo,entretan-

to, essa relação não precisa ser necessáriamente obedecidai 

caso o P corrente seja superior ao de equilíbrio, o retorno 
a 

no curto prazo sera superior ao de equilibrio de longo prazo, 

o que geraria incentivos a adicionar novas unidodes ao esto-

que existente - situação que seria gerada caso ° estoque de-
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FIGURA 3 

DEt-lANDA POR SERVIÇQS E POR ESTOQUE DE HABITAÇÃO 

p' 
A 

~r-----------+-----~----~--~~ 

p' 
11 

h ' 

h (fluxo de serviços de habita
ção, proporcional ao estoque 
de moradias). 

h (estoque de moradias) 
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sejado fosse superior ao existente. 

l 

Uma queda no preço de comercialização de habi-

tações para Ph na figura 3, fará can que o estoque desej ado (de 

equilíbrio no lonso prazo) seja h I • Como o nível de aluguéis 

p O 

e superior aquele que equilibraria o mercado (~ > r) 
p' 
h 

haverá 

um incentivo a adicionar novas unidades ao estoque existente. 

A medida que o estoque aumenta, o preço do aluguel tenderá a 

cair até que o novo ponto de equilíbrio de longo prazo, 

P' 
a 

p' 
h 

= ri como podemos observar na figura 3. 

delo um aumento no estoque desejado poderia ser gerado 

onde 

No mo-

por: 

uma queda nos preços (de comercialização de habitações),um au-

mento na renda, ou uma queda na taxa de juros ou nos impostos. 

A demanda por novas moradias estará, conse:;ue.."1-

temente, vinculada ao excesso de demanda (estoque desejado ~-

-perior ao existente), e, portanto, uma expansao ~a d8~da es-

tará diretamente vinculada a relação entre os preços de alu-' 

guel e da~ novas unidades. A quantidade de novas habitações 

construídas por período dependerá da velocidade de ajustamen-

to entre o estoque atual e o desejado. Supõe-se então, que o 

estoque desejado e determinado para um dado preço "normal" de 
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equilíbrio de longo prazo (P*) onde p* e definido OIO o exas-

so do preço corrente sobre o preço de equilíbrio de longo Dra-

20 (ver figura 4). Diferenças entre os dois preços irão ce-

terminar a taxa na qual o estoque deverá se expandir. ..c...; _ 
--"-

gura 4, onde h I e a demanda líquida por novas habitações, 1.:....-:'.3. 

expansao da demanda para O' elevará P* levando a novas cons-

truções. 

Formalmente ternos: h.' = d (h d - h) onde 

h' = taxa de aumento líquido per capta do esto~ue por uni-

dade de tempo. 

d = constante de proporcionalidade 

hd - h = excesso de estoque desej ado (h
d

) sobre o e.x:iste..'1::'e C:). 

Ao levar em consideração a de..~anda por reposi-

ção (depreciação), terei que a taxa de crescimento bruto ~er 

capta sera: 

h~ = d(h
d 

- h) + kh = dh
d 

- (d - k)h 

onde, k = taxa de depreciação do estoque = taxa de reposi~~o. 

-Corno h e conhecido tem-se que determinar hd que se su;::.oe ser 

função do preço habitação, da taxa de juros e da renda, e~-
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FIGUP0 4 

DE: IA:\' DA FOR l\OVAS IIl;EITAÇÕES 

s 

h' 

D' 

D 

/ 
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tão: 

b < O 
1 

> O 

Substituindo acima, teremos: 

Na parte empIrica Muth estima a equaç~o aci7a, 

utilizando a renda permanente (y ), e obtém: 
p 

h~ = -2,49p + 0,438 Yp - 8,34 r - 0,282 h 

R2 = 0,621 

Outra formulação utilizada por Nuth, er.l seus 

testes, considera a relação de preços de aluguel e de C07er-

cializaçãocamo variável explicativa, pois, considera a -caxa 

de aumento do estoque como função direta do excesso de Ge~an-

da (preço corrente superior ao de equilíb~io de longo prazo) 

como na figura 4. Neste caso, obteve os seguintes resultados: 

h'/h = 0,255 
9 

R2 = 0,714. 

0,00608 r 

A variável dependente no wodelo, e obtida a~a-

ves do valor das construções licenciadas. Corr.o "proxy" '8ara 
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os preços da habitação Mutp utiliza os custos de construção 

-(Boeck Index), pois supoe que o mercado funcione em concor-

r~ncia, o que faria com que no longo prazo o preço se iguale 

aos custos. Tal hipótese, entretanto, deve sofrer algumas 

restriç6es devido as peculiaridades existentes no rnercado,co-

mo veremos adiante. Para as condi.ç6es de financialTlen to, Huth 

utiliza a taxa de juros no mercado hipotecário americano; e, 

utiliza ainda a s~rie dexenda permanente elaborada por 

Friedman. 

A equação final do modelo descrito acima, com 

algumas pequenas variaç6es de acordo com as hipóteses feitas 

para o modelo teórico, e utilizada na maior parte das recen-

tes estimativas sobre bens duráveis, estando sua base teóri-

ca bem estabelecida(l). A estrutura teórica utilizada por 

Huth, entretanto, pode ser extremamente simplificada co~ base 

em vers6es mais modernas do modelo. Veremos a seguir como 

como essas versoes mais recentes explicam a relação e~tre o 

estoque e o fluxo de novas unicades. 

(l)veja-se HOLr\..'\DA, F., "A Demanda àc Bens àe Consumo 
meo. 

....,. ~ • l' TT"'!'r'"" uuraVelS ,1.t';:..,., 21,-
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Supondo incialmente uma demanda por estoque de ha-

bitações negativamente inclinada, e a oferta fixa,os preços dos 

serviços da habitação serão determinados através do nível de CE:..'"":"an-

da. Supondo ainda illTB oferta de novas habi tações posi ti vamEnte i.."1-

clinada (custos crescentes) e a demanda perfeitamente elástica ao ní-

vel de preços determinado no estoque - devido a pequena alteração 

do estoque pelo fluxo de novas unidades - podemos traçar as 

guras 5 a seguir. 

Caso o custo de produção de novas habitações es-

teja abaixo do custo de aquisiçao de serviços s.iJnilares fornecidos pe-

lo estoque, os indivíduos preferirão a compra de novas unidades, 

o que levará a um aumento líquido do estoque de ON unidades por pe-

.' 
ríodo. Caso o custo de produção dos serviços esteja acima d~~ 

le observado no mercado de estoque, haverá uma queda lícuida 

no estoque. 

Poderíamos supor ainda a demanda por fluxo negá-

ti vamen te inclinada e função do esto:;uc existente ,e a dena.."'1da por es-

toque função do fluxo de nOTaS unidades (1) ,o que,ent:::-etanto, não Sé 

faz necessário para os objetivos da análise ora empreendida. 

(l )Vej a-se FRIEm1A.'i, 
pg.301. 

\' ll. , "p . " \ld' P b l' l' C . - , r~ce Theory ." lnp li lS llng o., Clncago, 19, b. 
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FIGURA 5 
I 

DETER'H:;;,ÇÃO DO FLUXO DE NOVAS UNIDADES 

S 

S~H 

------------

E o ~\. E. 
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Note-se, qve no modelo acima e desnecessária 

toda a discussão sobre u relação entre preços de aluguel e de 

comercialização feita por Muth, e sobre a hip6tese de que ha-

veria um diferencial nessa relação que levaria a adição ou 

- -nao de novas unidades. No modelo supoe-ss./ implici tamente e 

de forma mais realista, uma relação estável entre o preço de 

-compra e de aluguel no estoquei o determinante da expansao ou 

não do estoque sera a relação entre os custos de produção de 

novas habitações e o preço dado no mercado de estoque oelo 

nível de demanda. 

Os custos de produção têm o papel de deter~i-

nar o posicionamento da curva de oferta (fluxo) e, conseque~-

temente, dado o preço dos serviços no estoque, o fluxo de no-

vas habitações. Somente no caso em que a elevação de custos 

de produção fosse gerada pela expansao na produçâo de habi-

tações e que teríamos deslocament~ao longo da curva de ofer-

ta. 

A utilização dos custos de construção, cC):..o 

feita por i-luth, nos testes empíricos, deve ser consideraca 

tendo-se em mente esses uspectos. Assim, por exesplo, ~c 
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programa governamental de rincremento de obras pfiblicas (sis-

terna de transportes ou outro) levaria a um aumento dos 

custos de produção no setor residencial, o que deslocaria a 

curva de oferta de novas hab~tações SI 
nh na figura 5 - ten-

do corno efeito uma queda na produção de novas habitações co~ 

o preço dos serviços de habitação constante. 

o modelo acima sugere, portanto, que a variá-

vel que Muth utiliza como "proxy" para preços da habi tação 

(introduzida como determinante do estoque desejado (h
d

)) -nôo 

tem as características necessárias para tanto, pois na verda-

- -de ao introduzi-la na equaçao nao estaremos captando a incli-

-naçao da curva de demandar por estoque (db l na equaçao do no-

delo), mas sim o impacto do aumento de custos sobre a oferta 

de novas habitações. A variável custo da construção refle-

tiria efetivamente o preço no estoque somente no caso em que 

as variações de custo se dessem exclusivamente ao longo da 

curva de oferta, o que, dada a participação do setor de pro-

dução de habitações na construção civil de modo geral, e Q~~ 

hip6tese arriscada - a retração da oferta de novas habitações 
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teria o efeito de aumentar o preço observado no estoque ~o 

caso de supormos a demanda por estoque função do fluxo de ~o-

'd d (1) vas unl a es o que ainda não justificaria a utilização cos 

custos como "proxy", pois teríamos um deslocamento da der:,anca 

por estoques. 

Um outro ponto importante para o qual e neces-

sário chamar atenção se relaciona com o impacto da renca, 

que ,segundo Alberts,afetaria a curva de oferta de novas habi-

tações no sentido de contraí-las - através do aumento dos 

custos e das condições de financiamento. o efeito do aurr.erlto 

da renda passaria a ser ambíguo, pois teríamos conjugado a 

aumento da demanda por estoque uma retração na oferta de ~o-

vas habitações e possivelmente até uma retração na demanda Se-

rada pela escassez de crédito, como podemos observar atrôxés 

da figura 6. 

o efeito líquido do aumento da renca sobre o 

fluxo de novas habitações dependerá, além da elasticicade re~-

(1) 
A queda no fluxo de novas unid:ldes geraria expectativas de .LJ..-:J :;2:-:".0 

futuro de capital, pois, a ta.,:a ele crescir.1ento do estoque seria :-:2:-:0 r, 
tendo como consequ~ncia a expans~o da demanda presente; veja-se Frie~~a~, 
H., Ibid, pg. 303. 
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EFEITO ANTI-CICLICO DA RENDA SOBRE A OFERTl\. DE l--.\JVl'..S P..ABIí'::.C~:=:S 
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da da demanda pelo estoque, do impacto do aumento da rrnda so
l 

bre os custos de construção, que sera influenciado pela fon-

te que originou o aumento de renda - intensidade do aumer.to 

naqueles setores que se utilizam !nais intensivalllente dos r:',es-

mos insumos utilizados na construção residencial. 

Apesar das limitações apontadas acima, as eq~-

çoes do tipo das utilizadas por Muth explicam de modo razoa-

velo comportamento do s~tor a nível nacional. Lntretanto, 

como assl'na-la Rl'chardson(l) t'l' 1 d , ao u l lzar-se um e eva o gr2~ 

- -de agregaçao, como e o caso dos modelos acima, nao se conse-

guirá captar importantes interrelações existentes no mercaco 

e as características que determinam seu comportamento a LIT, ~~-

-vel de agregaçao menor. Com o objetivo de levar esses aspec-

tos em consideração, veremos na seção a seguir modelos que 

procuram explicar a demanda e a oferta de habitações por 10-

calizações específicas. 

(l)Richardson, H.\~., "Urb;:m Economics", Tl1C Dryden Press, Hindale, 

111inois, 1978, pg. 278. 
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11.2 - Modele de Oferta e Demanda por Localiza~~o 

Supondo que os serviços de habitação sejam ~~ 

bem homogêneo e divisível, vendido no mercado a Qm preço U,...,i-
._~ 

forme em cada vizinhança (localização) e que cada vizinha!1ça 

dispõe de um dado conjunto de amenidades (A.) tais como: cis
J 

tância ao centro, proximidade de locais de lazer, nível de 

poluição, classe sócio-econômica dos moradores etc .. Cada ha-

bitante da cidade escolherá a vizinhança ótima em que irá 

habitar com base nas amenidades e preços existentes nas vi-

zinhanças. 

A partir de um processo usual de maximizaç~o 

de utilidade sujeito a restrição de renda, podemos derivar i1. 

função utilidade indireta (que e obtida substituindo-se as 

equações de demanda na funç~o utilidade original) e o 

chamamos de "bid rent function", o 
(p. = P(U,Y/P IP ,_0..». 

J x z J 

função nos fornece o preço que cada indivíduo está disposto a 

pagar pelos serviços de habitação em cada vizinhança (Pj) 

da a utilidade (U), a renda (y) e os preços dos outros 

p ) constantes, preço este que variará de acordo 
z 

ca-

be::s 
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o nível de amenidades existente em cada vizinhança. Em equi
~ 

1íbrio o conjunto de preços sera tal que cada consumidor es-

t ~ 1 l' - . . t"l"d d (1) ara na _oca lzaçao que maXlmlze sua u l l a e . 

Podemos derivar o equilíbrio em cada locali~a-

-çao em termos de um diagrama de oferta e demanda ccmo na 

figura 7. A demanda sera função do numero de residentes, 

da renda por residente, das amenidades na vizinhança, e de 

preço próprio; as condiçqes existentes nas outras 10ca1iza-

çoes terão um impacto direto sobre a demanda, portanto o ní-

ve1 de amenidades e os preços nas outras yizinhanças, a in-

fluenciarão. 

Supõe-se ainda urna oferta de serviços de habi-

tação na vizinhança positivamente inclinada devido a exis-

tência de retornos decrescentes provenientes da aplicação de 

capital a quantidade fixa de terra. 

t possível ligarmos a análise acima a análise 

das variáveis que determinam o comportamento do mercado a ní-

(1)" "d "" TI d Veja-se Hen erson, J.V., EcoIlom~c leory 3n r the Cities" Acade::lic 

Press, N.Y.,' 1977, pgs. 119-126. 
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FIGURl\. 7 
• 

OFERTA E DE~·:AKDA POR SERVICOS DE H;-.BITAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO j 

P •. 
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-vel nacional, vista na seç~o ànterior, o que nos levaria a 

concluir que as variáveis que atuam de forma generalizada so-

bre o mercado teriam impactos similares ao nível da vizin~a~-

ça. Portanto, variaçoes no nível de renda teriê.', um ir:-,pacto so-

bre a demanda por serviços em todas as vizinhanças e, de forma si-

milar, o comportamento da oferta deverá também estar vincu-

lado aos determinantes a nível nacional, e deveremos observar 

um comportamento anticíclico da mesma. 

Um ponto importante a ser observado, e que os 

impactos de alterações na renda, por exemplo, -serao diferen-

ciados nas diferentes vizinhanças. Essa diferenciação sera 

càusada pelos diferentes grupos de amenidades existente em 

cada localizaç~o, o que faz com que a distribuiç~o do aumento 

da renda em conjunto com àS elasticidades renda no cons t:..-:'.O 

dos di versos tipos de amenidades (1) deternüne o comDortõ.::-.en to 

diferenciado da demanda nas diversas localizações. 

Assim sendo, caso o conjunto de a.Te!1idades de 

uma determinada localização tenha lw.a elast~cidade renda 

(1) 
Para U!:l3. ViS.:lO do impacto dClS variaçocs de renda sobre o consu.:::o de 

habitaç~es, no modelo monocentrico, veja-se Hcnderson, Ibid., ~;s. 16-~O. 
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perior a um, a demanda nessas localizações terá um 
l 

aumento 

mais que proporcional ao aumento da renda, o contrário se ve-

rifica naquelas localizações onde a elasticidade renda do 

conjunto de amenidades for inferior a um; o que deverá impl~-

car, dependendo da elasticidade preço de oferta, num aumento 

de preços s~perior nas localizações com elasticidades renda 

superior a um, alterando desse modo o equilíbrio entre as 10-

calizações. O efeito final sobre preços e quantidades em ca-

da localização dependerá ainda das elasticidades preço cru-

zadas entre as diversas localizações. 

Portanto, o aumento do nível de renda deverá 

ter impactos diferenciados nas diferentes localizações, e~ 

função das elasticidades renda das diversas amenidades, e dos 

efeitos preço cruzados. Devemos assinalar ainda que a dis-

tribuição do aumento da renda passa a dese~penhar um papel 

relevante, no sentido de determinar aquelas localizações onde 

o aumento da demanda sera maior. 

Podemos concluir, com base no modelo . descrito 

acima que o impacto final de um aumento no nível de renda so-



45 

bre a demanda por serviços de habitação (num nível elevado de 
\ 

agregação) poderá não seguir uma relação estável - entre ci-

dades de mesmo porte, por exemplo - mas dependerá de um pro-

cesso interativo entre as diversas localizações e sera condi-

cionado a distribuição desse aumento de renda. Do mesmo mo-

do, uma melhora nas condições de financiru~ento terá um efei-

to diferenciado nas diferentes localizações. 

Do lado da oferta, vemos que o papel desempe-

nhado pela mesma assume maior import~ncia, pois sua elasti-

cidade deverá ser diferente nas diversas localizações, devido, 

basicamente, a facilidade de obtenção do fator fixo terra,que 

apresentará disponibilida~es diferentes de acordo com a loca-

lização. Dada a inelasticidade de oferta de terras e a faci-

lidade de transformação da mesma para fins residenciais, seu 

efeito sobre os custos de produção dependerá do nível de de-

manda, quanto maior a demanda maior o seu preço, e maior a 

proporçao dos custos da terra no produto final. 

A análise acima chama atenção para aspectos ~ 

portantes como o ajustamento entre as diversas localizações, 
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e nos mostra que o equilíbrio de mercado e seu nível de pro• 

dução envolvem processsos intricados de equilíbrio geral que 

têm importância fundamental na determinação do equilíbrio e 

do comportamento do mercado. 

Por outro lado, se supusermos que a análise 

acima, com pequenas alterações, e válida para a análise de um 

sistema de cidades - com demanda e oferta localmente deter~i-

nada em conjunto com as Gondições existentes nas outras cida-

des (relação de indiferença) - a diferenciação dos impactos 

das variáveis que influenciam o setor de forma agregada e" as 

condições específicas de cada cidade, terão consequências i~-

portantes sobre o comportamanto do mercado sobre a alocação 

de recursos a nível nacional. 

Com base nas observações acima, construire::"os 

na seçao a seguir um modelo que leve em consideração esses 

aspectos e que seja aplicável a análise do mercado em dife-

rentes níveis de agregaçao. 

11.3 - Um Modelo de Comportamento Dara o Setor 

Corno pudemos constatar pela análise anterior, o 
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comportamento da oferta e da demanda por habitações assume ca-

racterísticas diferentes quando passamos a uma análise menos 

agregada como no caso de urna cidade ou vizinhança. Nessas 

análises fatores como a disponibilidade de terras ou mesmo -o 

equilíbrio entre as diversas localidades assumem papel impor-

tante na determinação do comportamento do setor. Nessa se-

-çao, pretendemos construir um modelo que explique o comporta-

mento do setor, procuran~o detalhar as variáveis que influen-

ciam a oferta e a demanda separadamente. 

A oferta de habitações depende basicWlente das 

possibilidades de aquisição de financiamentos a uma determi-

nada taxa é das expectativas de retorno no setor (preços e 

custos) ~ pois, a taxa de retorno observada no setor em rela-

ção à existente nos outros setores da economia dete~inará o 

fluxo de recursos para a produção de habitações. 

As condições de financiamento depende~, de um 

modo geral, das condições de liquidez e do comportarento da 

-economia, como vimos na seçao 11.1. No caso brasileiro, daGa 

a estrutura institucional, dependerá tamb~m das decisões po-
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liticas quanto aos recursqs a serem dirigidos ao setor e do 

volume de recursos arrecadados pelas instituições captadoras 

(cadernetas de pou?ança, letas imobili~rias, etc.). No caso 

do FGTS o volume de recursos arrecadados depender~ do nív'el 

de emprego e do sal~rio médio da mão-de-obra, nas outras ins-

tituições depender~ da renda e da taxa de juros real paga aos 

aplicadores, taxa essa que e determinada pelo governo. t in-

teressante assinalar que -no caso brasileiro, o con~portamento 

anti-cíclico ditado ao ~etor através das condições de finan-

ciamento sera minorado pois os recursos do FGTS e dos outros 

títulos variam na mesma direção do ciclo, sendo sua aplicação 

feita compuls6riamente no~mercado de habitações. 

A taxa de retorno esperada, por seu turno, de-

penderá basicamente do preço de venda esperado e dos custos de 

construção. O preço esperado sera função do excesso de de-

manda em relação ao estoque existente em cada localidade, si-

milarmente a an~lise de Huth. Os custos de construção pode~ 

ser decompostos em dois componentes principais, o custo da 

construção em si (mão-de-obra e materiais de construção) e o 
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custo do terreno. Os comppnentes do custo merecem ur.:a des-

crição mais pormenorizada, vejamos. 

O componente de custos da construção em si de-

penderá das condições gerais da economia, pois, como vi!C'os, 

os insumos utilizados são os mesmos utilizados na construção 

civil de modo geral, o que levaria a um comportamento anti-

-ciclico no setor. 

O componente custo de terreno, deDende~á das 

condições de demanda por terreno, que e derivada a partir da 

demanda por habitações, e da disposição do governo em inves-

tir em infra-estrutura básica (saneamento, transportes etc.). 

Em outras palavras, a oferta de terrenos e inelástica no cur-

to prazo, o que faz com que o p~eço dos mesmos seja detersi-

nado pelas condições de demanda, ao investir em infra-estru-

tura o governo deslocará a curva de oferta (ver a figura B a 

seguir) . -Caso o governo nao expanda a oferLa de terrenos, o 

que em dete rminadas locali zações e até ir.',DOS sível, os CG.stos 

da terra dependerão exclusivamente das co~dições de de~a~êc 

existentes. 
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FIGURA 8 
~ 

HERCADO DE TERRENOS URBANOS 

----~------------~--------~------------~ 

T 
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A demanda de habitações por localização depen
• 

derá das mesmas variáveis incluídas no caso do modelo agre-

gado, já discutidas, e das condições existentes nas outras 

localizações com as quais essa localização mantém uma relação 

de indiferença - preços e amenidades no modelo analisado an-

teriormente. Um aspecto importante q~e essa análise nos per-

mite destacar e a existência de relações entre as localiza-

ções. Assim, ternos um sistema no qual as localizações exis-

tentes são interdependentes, e alterações na demanda (preços) 

em urna dada localização influenciarão a demanda nas demais 

em graus diversos dependendo das ligações existentes. 

Formalmen~, podemos descrever a oferta e a 

demanda por serviços de habitação numa determinada localiza-

-çao, da seguinte forma: 

S. 
J 

= f
2

(CFP, CC, CT, 

D. = S. 
J J 

onde: 

p. ) 
J 



CF = condições 

y renda, 
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de financiamento à compra, , 

P. = preço médio de uma unidade de serviços de habitação na 
J 

localização j, 

p
O = idem para as outras localizações, 

A. = amenidades na localização j, 
J 

AO = idem nas outras localizações, 

CFP = condições de financiamento à produção, 

CC custos diretos de construção, 

CT = custo do terreno. 

Nesse modelo, a demanda variará positivame~te 

com a renda, com as condições de financiamento, com os preços 

nas outras localizações, e com as amenidades. e variará 

negativamente em relação ao preço próprio e as amenidades nas 

outras localizações. A oferta, por sua vez, variará positi-

vamente em relação as condições de financi~~ento e preços; e 

negativamente com os custos de produção (diretos e do terre-

no) . 

Caso supusessemos uma relação linear entre as 

variáveis, poderlamos escrever: 



Q~ 
J 

Q~ 
J 

Q~ 
J 

= 

= 

= 

p + 
O 

Q~ 
J 
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B- D T B CFP - S3CC - B.'4CT 
.L ~ j 2 

Com o intuito de aprofundar a discussão sobre 

alguns aspectos mencionados anteriormente - fluxo de serviços 

de habitação, formação de preços de terrenos e da habitação, 

elasticidade renda das diversas amenidades, etc. - procedere-

mos no pr6ximo capItulo a uma anãlise do que se convenClonou 

chamar de modelos microecon6micos do mercado de habitaç6es. 



CAPITULO 111 
• 

O ENFOQUE ~ICROECONÔNICO 

Ao observarmos a estrutura habitacional urba--

na, principalmente em relação as grandes metrópoles, um dos 

fatos que primordialmente nos salta ã vista e a exist~ncia de 

uma gama imensa de diferentes tipos de habitação. Tal hete--

rogeneidade compreende desde barracos de diferentes tipos a 

edificaç3es de alto luXo, passando nesse intervalo por toda 

uma garr.a contínua de habi taç3es com diferentes caracterís-

ticas. 

Ao lado desta heterogeneidade de tipos de ha-

bitaç3es, verificamos tamb~m grandes variaç6es nos preços 

desses imóveis (tanto preços de aluguel como de comercializa-

ção). Mesmo no caso de habitaç6es com mesmo padrão - mesmas 

características físicas - a variação de preços e constatada 

quando consideramos diferentes localizaç6es dentro de uma da-

da cidade. 

o mercado habitacional ao valorizar diferen-

54 
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ciadamente, via preços, esses diferentes tipos de habitação 
l 

estaria expressando, por um lado a disponibilidade (escassez) 

dos diversos tipos de habitação e suas características es~e-

cí ficas, e por outro as preferências dos lndi víduos dada s-ua 

disponibilidade de renda. Em outras palavras, os ..,. ~ , Ql __ ere::1t:.es 

preços assumidos pelos diversos tipos de habitação nos DOS-

tram que a habitação deve ser composta de um numero finito 

de características, que QS indivíduos valorizam diferenciaca-

mente, e que assumem determinados preços de acordo COD a dis-

ponibilidade das mesmas no mercado. 

-A compreensao do processo gerador de tal êife-

renciação e de fundamental importância para que possaDos en-

tender as diversas interrelações existentes no mercado, pois, 

ao detectarmos como os preços se formam no mercado - as ca-

racterísticas principais da habitação e sua contrib~ição na 

formação de preços - estaremos captando os fatores Sue os in-

divíduos consideram importantes no processo de escolha da 20-

radia e principalmente a forma poela CjJ.a1 eles se interrelacic::a:-:-.. 

Portanto, o fato de detectarr::os UIT. "ratiC::1.:üe" 
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no mercado habitacional nos permitirâ saber,por exemplo,quan-

to o indivIduo estâ disposto a sacrificar de uma determinada 

caracteristica (serviços de infra estrutura por exemplo) em 

detrimento de outra (proximidade do trabalho) Poderemos por 

outro lado mostrar porque os individuos das camadas de renda 

mais baixa se utilizam de moradias que fornecem um volume 

mais baixo de serviços, e ainda descrever com alguma capaci-

da de de previsão que certas alternativas as diferentes clas-

ses de renda teriam à sua disposição, e deste modo avaliar 

as melhores alternativas de política habitacional, principal-

mente em relação as populações de renda baixa. 

Com o objetivo de ressaltar a importância des-
r 

ses aspectos para a compreensão do mercado de habitações ur-

banas no Brasil, faremos no presente capítulo uma avaliação 

do desenvolvimento e do estado atual das pesquisas, tanto 

teóricas quanto empíricas, que visem detectar o cODportamento 

microeconômico do setor. Essa avaliação deverá sevir-nos de 

base para a construção de w~ modelo a ser aplicado as areas 

metropolitanas no capitulo subsequente. 
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o presente .capítulo e dividido em três partes, 

sendo a primeira dedicada a uma avaliação dos modelos microe-

conômicos, a segunda aos modelos de equilíbrio geral e a ter-

ceira a avaliação das pesquisas empíricas. 

111.1 - Modelos Microeconômicos 

Dentre os modelos microeconômicos que procuram 

descrever o lado da demanda e da oferta no mercado habitacio-

(1) (2) . 
nal, destacamos os trabalhos de Alonso e Muth , os quals 

passaremos a analisar suscintamente no que segue. 

Alonso pela primeira vez chamou atenção para o 

fato de que os indivíduos escolheriam sua localização e o ta-

manho da habitação com base em um "trade-off" entre um preço 

de aluguel mais baixo e maiores dist~ncias em terffiOS de teDpo 

-ao local de trabalho. Ao formular o modelo, Alonso supoe que 

o indivíduo se comporte de modo a maximizar sua utilidade que 

(1) ALO:\SO, h' ., "Location and 1and Use", Ca.l1bridge: Ean'ard Cni\"ersity 
Press, 1964, ou em "Equilibrium of thc Household", 111 Page ar.c Seyfried 
(eds), opus cit., pago 168-176. 

(2\!UTH, R.F., "Citil's and Housing", Chicago: Chicago United ?ress,19ó9. 
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seria função do consumo dq bens e serviços outros que não ha-

bitação, de habitação e da distância ao centro da cidade (10-

cal de trabalho) - sujeita a restrição orçamentária. 

Formalmente teriarnos: 

Maximizar U(z, q, t) 

Sujeito a y p. • z + p (t).q + P
t 

(t) 
z q 

onde~ 

z = bens e serviços 

q habitação 

t = tempo 

y = renda 

p = preços dos bens e serviços z 

P (t)= preço da habitação na distância t q 

Pt(t) = preço da viagem na distância t 

Portanto o consumidor ao maximizar sua função 

de utilidade determinará sua localização ótima, seu consumo 

de habitação e dos outros bens. O que distingue a 3nálise de 

Alonso das análises usuais de comportamento do consumidor, e 

o fato do consumidor poder escolher o preço que pagara pela 
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habitação ao alterar a distância em relação ao local de tra-

balho. 

Maximizando a função utilidade sujeita a res-

trição orçamentária, obtemos: 

= 

e 

do (t) 
-o 

q. -Clt 

u lu 
z q 

+ 

P 
z 

P (t) 
q 

dPt (t) 
-d-t-

(1) 

(2 ) 

o que nos mostra que a um dado volume de habi-

tação consumido (q) a taxa marginal de substituição entre os 

.. 
bens e serviços e o tempo de viagem e igual a relação de pre-

ços entre adquirir mais z ou ter uma viagem menor t, sendo 

que o consumidor ao se aproximar mais do local de trabalho te-

ra um preço de viagem menor, mas incorrerá num aumento de 

gastos com a habitação. De (2) temos a condição usual de ma-

mização, que na localização ótima a taxa marginal de substi-

tuiçao entre z e q seja igual a relação de preços. 

Portanto o modelo nos mostra que o indivíduo 
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escolherá sua localização \ótima com base num "trade-off" en-

tre menores preços de habitação e maiores distâncias ao local 

de trabalho. ~ interessante ainda ressaltar que variações 

nos custos de transporte levariam os indivíduos a alterar sua 

localização ótima e a quantidade de habitação consumidas. 

A formulação de Muth, por sua vez, alé~ de nos 

apresentar um modelo de comportamento do consumidor sirailar 

ao apresentado por AlonsQ, procura levar em consideração o 

comportamento do setor de produção de habitações. Por outro 

lado, traz considerações interessantes sobre os conceitos" de 

habitação e preços de habitação. No que segue analisare...-:-,os 

seu modelo, assim corno, as definições e hipóteses que consi-

deramos relevantes. 

Muth, inicialmente, divide os bens e serviços 

em dois grupos, quais sejam, a habitação e um outro que ~.clua 

todos os outros bens e serviços "(lazer inclusive) a excessao 

do transporte. O bem habitação e considerado um bem COffi~OStO 

(assim como "comida") que pode assumir variadas forI':as, f"',as 

que e homogeneizado através do fluxo de serviços que seria;.) 
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gerados pelo bem. Esse f~uxo está vinculado as característi-

cas físicas do imóvel (tamanho, qualidade, etc.) e de locali-

zação. Define, por outro lado, o preço da habitação anD sen-

do composto por uma espécie de índice de preços de todos os 

itens que entram na composição do bem final. Ao homogeneizar 

a habitação através de uma medida do que podemos chamar "ser-

viços de habitação", define os gastos do consumidor como sen-

do o produto do preço por unidade de serviço de habitação pe-

lo numero de serviços de habitação que uma dada unidade habi-

, - (1) taclonal contem . 

Supõe ainda que o principal componente dos cus-

tos de transporte são os ~ue classifica como variáveis, os 

quais dependem dos gastos no trânsito em si (custo do tempo e 

diretos, como passagens etc.) e que estes têm como componen-

te principal o custo de oportunidade do indivíduo que pode ser 

tomado como o salário que êle deixa de auferir. 

Como hipótese simplificadora, admite ainda que 

- -todo o emprego,assim como os bens e serviços que nao sao en-

(1) • " " d H ' II Ib'J 18 19 ~!LTH, R.F., C1.t1.es an OUS1.ng, 1., pgs. -
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contrados espalhados de forma homogênea pela cidade, 
l 

concentrados no CBD ("Central Business District"). 

estão 

Formalmente o consumidor se comporta de m:xb a: 

Maximizar U(z, q) 

Sujeito a: g = x + P (k) • q + T (k, y) - y = O 

onde: 

x = gastos em outros bens 

q = consumo de habitação 

p = preço por unidade de serviço de habitação 

T = custo por viagem 

k = distância do CBD 

y = renda. 

Donde obtemos, além das condições usuais de 

maximização, que: 

dn (k) 
- q . ~-dk = dT 

dk 

ou seja, que na localização ótima, uma variação na distância 

ao CBD gera um aumento de gastos com habitação icê~tico ao au-

mento nos custos de transporte. 

I-luth, analisa ainda outros aspectos co:no o 
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efeito de diferentes nívei~ de renda na localização dos indi-

víduos, assim como de alterações nos custos de transporte. 

Sua principal contribuição, entretanto, foi a utilização do 

lado da oferta de habitações como agente ativo na determinaç'ão 

das características das unidades habitacionais na malha urba-

na,assim como no comportamento da densidade populacional nas 

diversas localizações. Na sequência procuraremos sintetizar 

a forma pela qual Huth de.riva o comportamento da oferta e as 

principais consequências da introdução da mesma no contexto 

urbano do setor de habitações. 

Supõe-se que firmas idênticas produzem habita-

- -çoes a partir do fatores terra (L) e outros que nao terra (N), 

sendo a terra considerada como perfeitamente homogênea e di-

visível. Supõe ainda que as firmas atuem num regime de con-

corrência tanto no produto como nos fatores, o que implica que 

-a firma individualmente nao poss~ afetar os preços de merca-

do. A diferença da análise enfocada para a do com~ortamento 

usual da firma e que essa poderá variar o preço dos' insurnos 

ao variar sua localização na cidade. Vejamos. 

A firma se comporta de modo a maximizar 

IlJUQTECA t.ii-\liIU t1d~HIUUf: ~IIII_ 
glllnAr.!n ~~rllla V&.a&II 

seus 
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l-laximi zar 
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p .. 'Y.(L i , N) 
l l ~ i 

r. L. - n. N. 
l l l l 

Sendo as condições de primeira ordem: 

onde: 

dIT. 
l 

aL 
l 

aIT. 
l 

aN. 
l 

= p .. IP. L 
l l 

P IP 
i iN 

r. = O 
l 

n. = O 
l 

ri' n i = preço dos fatores na localização i 

ITi = lucro da firma i 

p = preço recebido por unidade de produto 

IP. Função de produção da firma i. 
l 

( 1) 

(2 ) 

(3 ) 

Di ferenciando (1) e substituindo (2) e (3) obte-

nho outra condição de máximo, que na localização ótima: 

d r*. 
l 

= 

Que nos mostra que o preço da terra (N) aumen-

tará nos locais onde o preço do produto for maior,o que dados 

os preços dos outros fatores constantes implicará num maior 

uso dos mesmos em detrimento de terra por unidade de pro-

duto. Portanto,ao nos aproximarmos do CED, dado que, como 
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vimos, os indivíduos estariam dispostos a pagar um preço cais 

alto pela habitação, devemos observar um uso mais intensivo 

dos outros fatores o que levará a uma maior densidade popula-

cional quanto mais pr6xima for a localização do CBD. :·l11th 

nos mostra ainda como os diferentes setores produtivos se loca-

lizarariam na malha urbana; e ainda que o grau de utilização 

da terra pelo setor residencial dependerá da variação do pre-

ço do produto, da elasticidade de substituição dos fatores e 

. (l) 
da participação relativa dos fatores no produto . 

Os modelos de Muth e Alonso, principalmente, 

serviram de base para construção de modelos que procuram des-

crever o comportamento dos diversos setores dentro da cidace, 

num enfoque mais pr6ximo do que conhecemos como equilíbrio 

geral, no que segue faremos uma análise sucinta desses mode-

los. 

O\ruTH, R.F., Ibid, pgs. 54-60. 
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111.2 - Modelos de Equilíbrio Geral 

Os modelos de equi líbr io geral(l) busca.'1l, atra-

ves de hipóteses simplificadoras, determinar o comportacento 

dos diversos setores que se interrelacionam dentro da cidade. 

Consideram a existência de três setores básicos: o setor re-

sidencial, o produtivo e o comercial; e procuram através das 

hipóteses neoclássicas de comportamento detectar as variáveis 

que influenciam cada um desses setores, o interrelacionarento 

dos mesmos, assim como a sua distribuição espacial !la cidade. 

Para elaboração do modelo supoe-se, inicia1~e1-

te, que a cidade está localizada numa planície homogênea e 

que toda a oferta de empregos está concentrada no CBD. 

Em relação ao setor residencial, tal como ~uth 

e Alonso, supõe-se que os indivíduos se comportem de moco 

rraximinizar suas funções utilidade suj ei tos as restrições de 

renda e de tempo; sendo que a função utilidade passa a ~"cluir 

o lazer explicitamente e distingue-se os bens produzidos na 

(l)veja-se por exer:1p10 RIClIARDSO:;, H.í\'., "The ::e,,' Urban EconoLlics: a:1d 
A1ternatives", pion Limitcd, London, 1977 ou HE::DERSO:;, J.\'., "Eco:1o:::ic 
Theory and the Cities", Academic Press, ;;.Y., 1977. 
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cidade e importados; considera-se ainda a habitação como uma 
~ 

entidade homogênea, não observável, -que prove determinadffi se~ 

viços aos consumidores. 

Para tratar-se a decisão dos residentes da cida-

de como um todo, supõe-se que os indivíduos têm gostos idên-

ticos e agregam-se suas funções utilidade; ao atingir-se o 

nível máximo de utilidade, mostra-se que para incorrerem em 

maiores custos de transpQrte, os indivíduos teriam de ser com-

pensados por um preço de aluguel mais baixo derivando-se des-

ta forma um gradiente de preços de alugue~. ~ possível ain-

da, com base no modelo, determinarmos a localização dos indi-

víduos de diferentes classes de renda, onde os indivíduos ao 

se aproximarem mais do CBD, terão um ganho de utilidade vin-

culado a utilidade marginal do lazer e da diminuição dos cus-

tos de transporte (diretos) ,multiplicada pela utilidade mar-

ginal da renda e uma perda associada a um menor consumo de 

habitação, a um preço mais alto. 

o setor de produção e construido similarmente 

ao de Muth, e e o que determina a densidade nas diversas 10-
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calizações, a qual deverá ser maior quanto maior for a proxi
l 

midade do CBD, pois os preços da terra mais altos deterrnina-

rão urna maior uti li zação do fator capital (não terra, em I-luth) 

em relação a terra. 

Deriva-se ainda, o comportamento do setor co-

mercial, a partir das hipóteses usuais de maximização, e des-

ta forma delimita-se a area do CBD (pois neste o setor comer-

cial estaria disposto a gagar um preço de aluguel da terra 

superior ao do setor residencial). 

Urna das principais contrib~ição desses modelos 

é nos mostrar o interrelacionarnento entre os diversos setores 

possibilitando urna visão de corno alterações em um dado setor 

irão influenciar os demais; ou seja, nos mostra o preço da 

terra corno fator de ligação entre os diversos setores, e que 

as alterações nos condicionantes de cada setor alterarão o 

preço que esses estarão dispostos a pagar pela terra necessa-

ria ao desenvolvimento das diversas atividades, o que altera-

ra a localização dos mesmos. Portanto, os setores aue esti-

vessem dispostos a pagar um preço de aluguel da terr2 mais al-
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to por uma dada localizaç~o serão os que se localizarão nes-

sas areaSj e através das hipóteses de maximização dos diver-

sos agente derivaríamos o preço que esses, estariam dispostos 

a pagar por cada localidade na cidade, determinando deste mo-

do, a localização dos mesmos. 

111.3 - Trabalhos Empíricos 

Na maioria dos trabalhos por nos avaliados, o 

embasamento teórico e l'imi tado, partindo-se apos um breve pre-

-:'~1-. 1 t' - d d 1 -t . (1) 
illlWU o para a es lmaçao o mo e o econome rlCO . As análi-

ses empíricas procuram, na maioria dos casos, estimar o que 

se convencionou chamar der"hedonic housing prices equations" 

onde busca-se explicar a variância nos preços da habitação 

através da variação nos tipos de habitação (das característi-

cas de cada habitação). 

A preocupação básica desses trabalhos e veri-

ficar a possibilidade de medirmos o que, nos modelos teóricos 

(1) d . d -. .. 1 tIS " d Po em ser c~ta os var~os art~bos, veJ a-se por exemp o o urvey e 
B . .\LL, ~lichael J., "Recent Empirical \~ork on the Dcterr::inants oi Relative 
House prices", Urban Studies, 1973, v. 10, PbS. 213-233. 
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vistos anteriormente, foi ,definido como "serviço de habi tação" ; 

a forma pela qual procura-se medir (ou aproximar) as variá-

veis que determinam o fluxo de serviços valorizados pelos 

indivíduos e extremamente variada, intoduzem-se variáveis táis 

1 ' - (1) "h (2) como: po ulçao ,Vl Zln ança - que nos EUA as sume papel re-

levante devido a discriminação racial - facilidade de estacio-

t (3) 'b'l'd d C (4) ~ d - t - (5) namen o , aceSSl l l a e ao BD I perlo o ae cons ruçao , 

etc .. 

Os trabalhos que apresentam uma maior fundamenta-

ção teórica, variam bastante na forma de abordar o problema. 

Na sequência analisaremos alguns desses trabalhos, que por nos 

foram considerados mais relevantes. 

(1) Vej a-se por exemplo, RIDKER, R. e HE~:;rI~G, J., "The Deterwination of 
Residentia1 Property Va1ues with Specia1 References to Air 
Po1ution", R.E.S, Hay, 1968. 

(2) , 1 \ ' 1969 Veja-se por exemp o, .fUTH, R.F., opus c~t. ; ou KI~G, A.T e 
HIESZKOí~SKI, "Racial Discrimina tion, Segregation and the Price of Hrus ing", 
J.P.E., 1973, pgs. 590-606. 

(3)veja-se por exemplo, t-fUSGRAVE, J.C .. , "The ~leasurer:lents 
Changes in Construction", J.A.S.A., 1969, pgs. 771-786. 

of Price 

(4) l ' l' d 'b'l'd d Quase todos os traba hos procuram ~nc u~r o aspecto a acess~ ~ ~ a e, 
veja-se por exer:lp10: K...-'I.I~, J.F. e QUIGLEY, J.:1., ":-:esuring the value of 
Housing Quality", Jol\.S.A., 1970, pgs. 532-548 ou ~fCTE, R.F. ,opus cit., 
1969. 

(5)Veja-se por exemplo, STRASZHEI~l, ~!.R., "An Econo",etric Analisys of 
the Urban Housing Harket", ~.:ltion~ll Bureau af EconoQic Rese.:lrch, ~.Y., 

1975. 



St h
, (1) 

rasz elm , 
) 

71 

utiliza-se de uma extensão do 

modelo formulado por Alonso, sendo que a habitação não e tra-

tada como possuiêcra de um único atributo (q), mas sim e de-

finida como um pacote multidimensional de serviços gerados 

pelos diversos atributos de que e composto o bem- em suas es-

timações empíricas se utiliza de variáveis tais como ta.manho 

da habitação, epoca da construção, e tamanho do lote. 

Formalmente o modelo se transforma para: 

Maximizar U, = u(z, ql' ... , qk' t) 

Sujeito a: p .z + 
z 

I p, q, 
i -l l 

+ 

(2) 

y 

Das condições de primeira ordem,conclui-se que 

a taxa marginal de substituição de quaisquer dos atributos e 

igual a relação de preços entre esses atributos na localiza-

ção ótima, e ainda que o indivíduo se afastaria do local de 

trabalho até que a utilidade (perda de) advinda de viagens 

mais longas seja superior a poupança advinda dos preços mais 

(l)-TD\7 Uh I"f "! R Ib'd ~.1. I\..:- ~L! . .L. .. , lo. ., ~. , pgs.79-84. 

(2)AS definiç~es das vari~veis sao as mesmas utilizadas por Alonso, sendo 
que a vari~vel q ~ desdobrada em k outras vari~veis referentes aos ser
ViÇOS de habitação. 
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baixos pagos pelo conjunto de serviços de habitação consumi
\ 

dos. 

Chama atenção para o fato de que para as con-

dições de segunda ordem existirem, e necessário que a função 

utilidade seja côncava e contínua, o que limita o escopo da 

análise, pois enquanto tal hipótese pode não trazer problemas 

para enfocarmos a qualidade da habitação em sí e os custos do 

tempo, para o caso de qu~rermos introduzir aspectos discretos 

como: vizinhança, serviços públicos, amenidades de entôrno, 

-etc., nao poderemos utilizar o modelo tal como formulado. 

A outra limitação do modelo apontada pelo au-

tor e o fato da existênci~ de custos de realocação nao poder 

ser captada numa análise em "cross- section". Formas de intro-

duzir este aspecto são sugeridas, sendo que a hipótese uti-

lizada e testada com sucesso, e a hipótese de que os indiví-

duos formam expectativas quanto a renda, gostos e oportunida-

des no mercado habitacional no futuro, e deste modo antecipa-

riam seu consumo de modo a eliminar os custos futuros de rea-

locação. Portanto dependendo da posiçao do indivíduo no "ci-
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1 d 'd" t ' 1 t' " d d d' += (1) c o a Vl a erla e as l~lQa es preços e ren a lLerentes I 

o que implicaria numa maior ou menor disposição do indivíduo 

em se realocar dentro de uma dada cidade. 

Um outro trabalho que podemos destacar e o de 

King(2) I onde utiliza o enfoque teórico sugerido Dor Lancas-

t (3) 1 h' - b-' - 'l'd d - - d er I no qua a lpotese aSlca e que a utl l a e nao e e-

rivada diretamente dos bens consumidos I mas sim através das 

propriedades ou características existentes nesses bens. 

Para tornar o modelo sugerido por Lancaster 

operacional I King supõe um processo de otimização de utilida-

de um pouco diferente do originalmente elaborado. Supõe um 

processo de maximização em dois estágios onde no primeiro es-

tágio a renda e alocada nos diversos bens l e no segundo o to-

tal alocado em habitação e dividido entre as diversas carac-

terísticas desse bem. A variação no preço dos diferentes ~LSI 

portanto l afetará a demanda por habitação somente na medida 

em que afete a alocação inicial da renda no bem. 

(l)STRASZHEIH, H.R., Ibid., ogs. 103-112. 

(2)KI~G, A.1., "The Demand for Housing: a l.ancastrian Approach", Southern 
Economic Journa1, 1976, pgs. 1077-1087. 

(3)U\:\C\STER, K.J., "A New Approach to COl1sumer Theory", J.P.E., 1966, 
Pgs. 132-157. 
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Utilizando? modelo de demanda diferencial ce-

1 . d n- t Th' 1 (l) d 1 senvo V1 o por Dar ere e1 ,e operan o a gumas ;.',ani 'O:..: la-

-çoes nos mesmos, chega ao seguinte conjunto de equaçoes es~i-

máveis: 

W?; 
1 

onde: 

D Z .. 
1J 

M.Dn.+IS
1
· h DPhJ·+0.·DF.+a.DF.+IS,D..'D + t.; .. 

1 1 h 1 J 1 J k K - i 1J 

w. = participação da característica i no orçamento 
1 

Zi = caracteristica i da habitação 

n gasto real com habitação 

Ph preço da característica i 

F = tamanho da família 

Exp = expectativas quanto a futuras reformas na habitação. 

D = operador logarítmico (log x - log x). 

Para construir as características da 

King se utiliza da técnica de "hedonic price equations" ac;::::-e-

gando os componentes da habitação observados em quatro carac-

terísticas básicas: estruturais especiais, qualidade, 

O\ING, A.T., opus cit., pgs. 1078-1079. 



75 

't' 1 l' - (1) ln erlor, oca lzaçao . 
\ 

Para a construç~o do modelo, de 

modo a possibilitar a estimaç~o das respostas as variações de 

preços, e necessária ainda a construç~o de um índice de pre-

ços das características para as diferentes cidades por êle 

avaliadas. A forma pela qual King estima a elasticidade pre-

ço das características apontadas acima, -nao fica clara no tex-

to. Para medir a elasticidade renda King se utiliza dos coeficien-

tes estimados nas "hedonic prices equations" como índice na 

construç~o do consumo de cada característica por indivíduo. 

-Os resultados obtidos por King sao extremamen-

te significativos, o que nos mostra que efetivamente podemos 

tratar o conjunto heterogêneo chamado habitaç~o como uma co-

leção de características homogêneas. A elasticidade renda 

obtida nos fornece ainda par~metros para avaliarGos os im-

pactos de políticas habitacionais sobre os tipos de habita-

-çoes procuradas - os resultados 'sugerem uma alta elasticidade 

renda (gastos em habitação) para a qualidade e UGa baixa elas-

ticidade para tamanho e localização. 

(l)Ibid., ,pgs. 1081-1082. 
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Finalmente, podemos destacar o trabalho desen-

volvido por Witte(l), o qual se utiliza do modelo elaborado 

R (2) 'b' t - 't- , d por osen ,onae aSlca~en e supoe-se a eX1S enCla e mer-

cados implícitos para os serviços que compõem um determinado 

bem. Em outras palavras, Rosen constrói um modelo onde pro-

cura considerar a existência do produtor e do consumidor das 

diferentes características que compõem um determinado bem. O 

objetivo de Rosen ao construir seu modelo e possibilitar uma 

interpretação objetiva dos coeficientes estimados através do 

método de "hedonic prices equations", pois os coeficientes es-

timados através desse método refletem tanto condições de ofer-

ta como de demanda, e portanto os preços implícitos estimados 
," 

seriam preços de equilíbrio, o que dificulta uma interpreta-

-çao mais objetiva dos mesmos. 

( 4 ) 
caster 

(3 ) 
A analogia com os modelos de Becker ,e Lan-

-e imediata, pois o que Rosen propoe basicamente e a 

(1 \;ITTE, A. D.; Su;.!K.A, H. S.; EREKSOX, H., "An Estir:1.:lte of Structura1 
Hedonic Price }lode1 of Housing ~arket: An Ap1ication of Rosen's Theory of 
Imp1icit ~'larkets", Econometrica, 1979, pgs. 1151-1173. 

( 2 ) .. "d' . dI' . '1 k P d D . f f . ROSL\, S., He OlHC Prlces an lmp lClt ~ar'ets: ro uct l 'erentla-
tion in Pure Competition", J.P.E., 1974, pgs. 34-35 

(3)BECKER, C.S., "l\ Theory of A11ocation of Time", E.J.,1965,pgs.493-S17. 

(4\A.'\CASTER, K.J., opus cito 1966. 
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introduç~o de um setor de produç~o voltado para o sUDri~ento , 

das características desejadas pelos consumidores, e~ lugar co 

próprio consumidor atuar como transformador dos bens nas ca-

racterísticas por ele consumidas e desejadas. 

-Rosen supoe que ambos, consumidores e procuto-

res, baseiam suas decisões (locacionais e de quantidades) nw~ 

comportamento maximizador (supondo concorrência), e define 

"funções de valor" que s~o respectivamente: o preço rnínir::o 

unitário que a firma está disposta a receber pelo tipo de ~a-

bitaç~o que produz e o preço máximo que o consumidor ~stá 

disposto a pagar por um dado tipo de habitaç~o (conjunto ce 

características) . 

e 

e ,0 = 

onde: 

Formalmente teríamos. 

e (z I' ... , 

... , 

z , y, a) 
n 

z , 
n 

TI, S) 

z. = característica i da habitaç~o 
l 

y = renda 

a = gostos 

TI = lucro da finna 
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B = vetor de preços de fatores e parâmetros da função de pro-

dução. 

Ao maximizar a utilidade do consumidor obter..os 

que para o vetor ótimo de características: 

e 

obtemos: 

e 

8(z*, 0.*, y) 

8 (z*, 0.*, y) 
Z. 

1 

= p(z*) 

p. (z*) 
1 

para, i = l, ... ,n 

Simetricamente, ao maximizar o lucro da .c . .Llrma 

95 (z*, n*, B) 

95 (z*, n*,B) = 
zi 

p(z*) 

p.(Z*) 
1 

o equilíbrio de mercado sera dado pela tangên-

cia de 6 e 95 para os diversos tipos de habitação: 

e 

s ..p (z) 

..pS (z.) 
1 

= ..pD (z) 

D 
I{J (z. ) 

1 

Para proceder aos testes empíricos \';i tte se 

utiliza de um processo de dois estágios, onde prif:"leira::~ente 

estima-se uma "hedonic price equation" e os preços 
. ,. . 
lIr. ~:J.1. 1 c 1 -

tos estimados (p. (z)) sao utilizados no segundo estágio c 0:-:-.0 
1 

variáveis endógena, ou seja: 



p. (z) 
1 

p. (z) 
1 

= 
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••• I 

... , 

z , y, a) 
n 

z , TI, S) 
n 

~'Ji t te se uti li za de "proxies" usuais para gos-

tos (idade do cabeça da família, educação, etc.) e trata o 

ofertante como o locador do imóvel utilizando-se das peculia-

ridades dos mesmos corno fatores explicativos da oferta no wo-

delo. 

o modelo sugerido por Rosen busca levantar as-

pectos extremamente relevantes, e pode nos levar a interes-

santes observações sobre a formação de preços no mercado. A 

adaptação utilizada por Witte, entretanto, principalmente no 

que tange a oferta, nos parece limitada pois em nossa opinião 

o setor que deveria ser tornado em consideração seria ode pro-

dução de habitações e nao o locador. 

Os modelos analisados anteriormente, nos for-

necem urna razoável estruturação teórica para e::1pre enderrr,o s 

urna análise da estrutura habitacional no Brasil. Há, entre-

tanto, determinados aspectos que são passíveis de UDa outra 

formulação de modo a tornar os modelos mais próxi~os da rea-
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lidade vivenciada nos mercados habitacionais, principal~ente 
l 

no que tange a interpretação das relações existentes nos gr~l-

des concentrações populacionais que são as áreas metropolita-

nas. Com esse intuito, faremos no capítulo seguinte DITa adá~-

tação desses modelos para o caso brasileiro, assim como pre-

tendemos sugerir outras possíveis interpretações para o mer-

cado habitacional; buscaremos prioritariamente avaliar os 

principais componentes d~ oferta de habitações e deste codo 

tecer considerações sobre a forma pela qual o estado pode i~-

tervir de modo a proporcionar um maior bem estar a população. 

A análise do capítulo a seguir nos proporcionará ainda espe-

cificações dos modelos que sejam passíveis de serem testadas 

empiricamente. 



C{\PITULO IV 

UM :10DSLO PARA I1,S l"\REAS ~'lETROPOLITANAS 

Como vimos pela análise do Caoítulo Anterior, 

e fato fartamente constatado empiricamente,. que o oreco do i-

móvel depende das características, ou, nara usar uma lingua-

gem alternativa, do fluxo de serviços que este imóvel gera. 

A estimação dos preços im~licitos dos divsrsos 

-serviços gerados pelo bem nao nos permite, como vimos,una in-

terpretação objetiva dos mesmos, pois estes refletem tanto 

condições de oferta quanto de demanda, o que nos imoede de sa-

ber que fatores efetivamente estão gerando tais preços. A te..'1-

tativa de Rosen em separar os efeitos da oferta e da demanda, 

e um passo significativo no sentido de se tentar separar os 

efeitos das diferentes variáveis sobre o mercado habitacio-

nal, assim como o foi a introdu~ão por Muth, nos modelos te6-

ricos, da produção como força atuante na deter:r1inação do e::;ui-

líbrio espacial em uma dada cidade. 

A estruturação te6rica desses modelos, princi-

81 
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palmente no que tange a oferta, ainda e muito prinária e li-

mitada. ~ necessária, em nossa opiniao, uma maior aproxi~ação 

da realidade, que pode ser alcançada através de Q~a análise 

cuidadosa do funcionamento do mercado e de suas neculiaridaê.es. 

Por outro lado, a hipótese de que os indivic:.x::s 

escolham sua localização unicamente a partir do "trad2-cff" ê'1-

tre distância ao local de trabalho e o'preço do aluguel e ex-

tremamente limitada. Não so que o aspecto de cidades monOC2n-

tricas seja extremamente simplista, mas também outros fatores 

que não esse devem explicar a escolha da localização. 

Corno se sabe, a excessão do cabeça da fanília, 

a família passa a maior parte de seu tempo consumindo os ser-.. 
viços de habitação, portanto, e de se esperar que os gostos e 

necessidades desses membros sejam também relevantes na escoL'-1a 

da localização. Deve-se esperar, por outro lado, que essesL~ 

dividuos baseiem suas decis6es e~ aspectos outros que não os 

custos diretos e indiretos de transporte ao CBD. Portanto su-

por que somente aspectos objetivos e de interesse do cabeça 

da família influenciem a escolha dos indivíduos e en nossa 0-
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pinião una hipótese extremamente irrealista (1). Na análise do 

mercado portanto c necessário introduzirmos outras necessida-

des dos neDbros da família como fatores determinantes da es-

colha da localização. 

Com o objetivo de introduzir esses e outros as-

pectos na análise das interrelações existentes no mercado ha-

bitacional, faremos na seção a seguir uma análise do talvez 

mais importante fenômeno urbano verificado no presente secu-

lo que e a existência das enormes concentrações urbanas, as 

chamadas areas metropolitanas. 

IV.l - As Âreas Metropolitanas 

o' 

Os modelos tanto microeconomicos quanto deeq~-

líbrio geral, que pressupõem cidades monocêntricas e locali-

zadas em ?lanícies homogêneas, a?esar de muitas de suas con-

clusões serem passíveis de extrapolações para o caso mais ge-

ral, podem ser a?licados muito restritamente a algumas cida-

(1) - '1" d l' l' - d Pressupoe-se lmp lCltamente, para po ermos genera lzar a llpotese o 
acesso ao CBD, que as decis~es de localiz~ç~o sejam tomadas somente pelo 
cabeça da famIlia, o que talvez seja uma hip~tese um tanto irrealista. 
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des de porte médio e pequeno, mas na medida que ultrapassa~os 

este escopo o modelo nos parece extremamente limitado. 

A medida que a cidade cresce, a distância dos 

locais periféricos ao centro histórico tende a ser cada v~z 

maior, o que faz com que os custos de transporte dos indivi-

duos como um todo tenda a crescer proporcionalmente. Deve::-.os 

esperar que a partir de determinado ponto, surjam condi~ ao 

aparecimento de um comércio mais sofisticado em determinadas 

localizações que originalmente dispunham de um cOfr1.ércio de C~~2-

ter estritaITente local (bares, padariéis, etc.). Com o contínuo cres-

cimento da cidade esses pequenos centros tendem a aumentar 

sua importância relativa dentro do contexto urbano, e até 

atingirem um status de centro polarizador dentro da metrópole. 

Por outro lado, quanto maior a ci da de maior de-

vera ser a diversificaçao de atividades, e maiores deve~ ser 

as diferenças sócio-economicas entre os residentes. A Gaior 

diferenciaç~o dos indivIduos pode levar a uma estratificaç~o 

espacial, o que levaria a exist~ncia de areas eSgecificas cn-

de se localizariam as diferentes classes sociais. 
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Um dos fenopcnos mais marcantes nesse século no 

caso brasileiro, e a crescente urbanização da po~ulação do 

país (1). Tal fenô~eno, que tem suas origens em causas diver-

sas(2), tem gerado um crescente inchamento nos centros pola-

rizadores dessa migração rural-urbana. O crescimento acelera-

do das principais areas de atração para essa população temge-

rado diversificadíssimas concentrações urbanas -que na maioria 

das vezes ultrapassa os limites administrativos (municipal)na 

qual a cidade origin~r~a estava limitada - as quais se con-

vencionou chamar de areas metropolitanas (3) . 

O problema habitacional nessas áreas e grave, 

pois grande parte das populações nao dispõem de poder asuisi-

tivo para consumir um mínimo desej~vel de serviços de habita-

ção aos preços vigentes no mercado. Esse oroblercla têm sua ori-

(1) -
O percentual da populaçao urbana era de 31,2%, em 1940 passou 

em 1960 e estar~ pr~xima dos 70~ em 1980. O crescimento anual das 
ç~es urbanas se situou em 5~ durante o.perrodo. 

a 45,1 
popula-

(?) . . . ~ . d - Como se sabe, uma das pr~ncipais causas uesse creSCimento se eve ao 
acelerado processo de industrializaç;o, via substituiç;o de icportaçoes, 
que al~m de incentivar a migraç;o para as cidades devido ~s melhores pos
sibilidades no mercado de trabalho, penalizou os setores tradicionalmente 
agrícolas ligados ã exportaç;o. 
(3) . -. . 

Par3 ur.:a discussao um pouco maiS detalhada sobre o assunto, veja-se, 
Bernardes, L. ":\cêas :!etropolitanas e seu Planeja:11ento", e:11 Desenvolvi
mento e política Crbana - IBX·l, P._;::;. l5.2-lb4. 
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gem por um lado no total despreparo da po?ulação migrante Da
l 

ra se engajar no mercado de trabalho existente nesses grandes 

centros, ou seja, a qualificação da mão de obra exigida nas 

cidades e bastante diferente da exigida nas areas rurais; p'or 

-outro lado, o estado nao tem sido capaz de acompanhar o cres-

cimento dessas areas fornecendo a infraestrutura necessária 

a mesma taxa de crescimento das populaçôes, o que deve impli-

car, devido a escassez g~rada, num maior preço implicito des-

ses serviços de infrae~trutura. 

A elevada concentração populacional nessas a-

reas, assim como o complexo sistema de interrelacões que sur-

gem nas mesmas, nos desaf~am a entender e tentar esquematizar 

o comportamento dos diversos setores que atuam dentro desse 

contexto, de modo a nos possibilitar a detectação das melho-

res alternativas de intervenção nessa realidade com o obje-

tivo de tornar a um nível de bem' estar sunerior a essas PO?U-

lações. 

Com o objetivo de fornecer subsídios ao enten-

dimento do mercado habitacional nas areas metropolitanas, prrr 
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-curaremos nas seçoes seguintes elaborar um ~odelo que leve e~ 
\ 

consideração as principais variáveis que afetem o mercadores-

sas areas, procurando destacar os fatores que afetam a deman-

da e a oferta de serviços de habitação separadamente, assim 

como descrever o comportamento das mesmas. 

IV.2 - A Oferta de Serviços de Habitação 

Ao considerarmos atentamente sobre os aspectos 

que são considerados pelos indivíduos como geradores de ser-

viços de habitação, percebemos que esses são derivados tanto 

das características físicas do imóvel quanto dos servicos dis-

poníveis no local onde esse i~óvel está localizado. Esses ser-

viços localizados no entôrno do imóvel podem ser caracteriza-

dos de várias formas: a distância ao local de trabalho, a fa-

cilidade de acesso ao comêrcio, a exist~ncia de locais de la-

zer, e mesmo as caracterísitcas naturais da area. ?rocurare-

mos, na sequência, descrever o comportamento e os componentes 

da oferta desses serviços, procurando destacar os agentes res-

ponsãveis pela provisão de cada um desses asnectos. 

Podemos separar as características físicas do 
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imóvel em dois componentes básicos: , 

i) os serviços de infraestrutura disponlveis no imóvel, 

tais co~o serviços de energia (luz), agua e esg6to; 

ii) os serviços orovenien te s da habi tacão em si, quais seja..-::, 

espaço interior -tamanho e nume~o de quartos e salas 

-, tipo de acabamento, vagas na garagen, etc ... 

Podemos do mesmo modo separar os servicos que 

independem do imóvel em si em três componentes, quais sejam; 

i) as caracterlst,icas naturais ou amenidades noentorno; 

ii) a facilidade de acesso ao restante da cidade e ao la-

zer (no sentido de existência de parques e jardins); 

iii) serviços de comé~cio no entôrno, tais anD,~darias,ba-

res e generos de Drimeira necessidade, etc ... 

Se, por outro lado, visualizarmos a questão a-

través dos agentes responsáveis pela oferta desses fatores,?O-

demos distinguir três agentes básicos que são: 

i) a iniciativa estatal que Drove as di\rersas 10calizaÇÕ2s 

de serviços de infraestrutura básica, de lazer e de 

acesso as diversas areas da cidade; 
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ii) a iniciativa privada que prove as características fí-

sicas do imóvel e os serviços de conércioi 

iii) a natureza que determina as características nat~aisdas 

diversas localizaÇÕ2s. O comportamento desses agentes"as-

sim como a forma pela qual eles se interrelacio::1aTI e que 

determinará o comportamento da oferta de serviços de ha-

bi tação. Portanto, para oonhecenros o ca:oorta-:-ento da oferta 

e necessário oonhecermos o comportamento desses agentes, 

o qual passaremos a descrever adiante. 

Antes de entrarmos na discussão do comnorta-

mento dos agentes que compõem a oferta, e necessário chanar 

atenção sobre uma das características fundru~entais do mercado 

habitacional, que e a existência de estoques. Seg~ldo nossas 

hipóteses, num dado instante do tempo, esse estoque gera um 

determinado fluxo de serviços. Portanto, tal como o estoque, 

no curto prazo a oferta de serviços e fixa, e e alterada 

muito lentamente -- caso consideremos a cidade co~o um to-

do(l) na medida em que haja reposição e/ou au~ento no es-

(1) 
Podemos relaxar a hip5tese caso consideremos uma localizaç;o especifi-

ca na cidade (bairro por exemplo). 
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1 
toque. Devemos esperar por outro lado, que os servicos ofere-

cidos nas novas unidades sejam compatíveis com as exigências 

do mercado refletida através dos preços implícitos de cada ca-

tegoria ou serviço. Feito o ?arentesis acina, nassaremos ago-

-ra a analisar o comportamento dos agentes que co~?oem a ofer-

ta de serviços. 

IV.2.l - O Estado 

Como vimos pela anãlise dos modelos de Muth e 

de equilíbrio geral, o fator fundamental na determinação do 

comportamento dos agentes econômicos urbanos e o ?reco da ter-

ra, i.e., vimos que, dada uma oferta de terras urbanas, os a-

gentes determinariam o preço da mesma nas diversas localida-

des na malha urbana, e deste modo seriam determinadas a 10-

calizaç~o de cada setor específico assim como a d2nsidade ?o-

pulacional nas diversas areas· 

-Acontece porem que a oferta de terra urbana nao 

e de forma alguma, princi9almente no caso de oaíses em desen-

vol vimen to ou subdesenvolvidas, um bem "livre" CTue acom:janha 
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naturalmente o crescimentb da cidade, mas pelo contrário, e t..~ 

bem escasso que tem no estado o responsável Dela sua prc:ec.:ç3.o. 

Por outro lado, há ~a grande variacão nas ca-

racterísticas que o estado errbute nos terrenos urbanos e:-:-, di-

ferentes areas na cidade, pois ele pode dosar as diversas ca-

racterísticas de forma variadas. Em outras palavras, o gover-

no pode dotar os diversos terrenos com as características \~S-

tas anteriormente (transportes, agua, esgoto, etc . .. ) en qraus 

diversos. 

As quantidades de cada característica que ogo-

verno oferecerá nas diferentes localizações dependerão basi-

camente da disposição ( e das possibilidades) dele em inves-

tir na infraestrutura necessária para su?rir essas caracte-

rísticas. 

~ necessário observar, entretanto, que, dado o 

volume de recursos a serem investidos em infraestrutura, a a-

locação dos mesmos entre as diversas areas na cidade não de-

ve segui r um processo de otimi zaç50 usual (vi sando o l::c..""':"'c 2S tar 

dos residentes como um todo), mas sim devem ser dirigidos de 
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acordo com as pressões políticas dos grupos que participam do 
\ 

poder, em outras palavras, o governo e legitimado através do 

apoio político de alguns setores da sociedade e sofre pres-

soes desses grupos no sentido de que eles sejam beneficiél.dos 

pela alocação de recrusos(l). 

Teoricamente o poder do estado em afetar a ofer-

ta global de terrenos assim como a qualidade embutida nos mes-

mos, e muito grande. A oferta de infraestrutura pelo governo 

tem ainda um considerável impacto sobre a estrutura uroana, va-

rios exemplos podem ser dados, veremos alguns deles no que se-

gue. 

o estado através de alterações na infraestrutu-

ra viária tem o poder de afetar diretamente os custos de trans-

porte. Como vimos pela análise dos modelos teóricos, os custos 

diretos ou indiretos de transportes são fatores básicos na de-

terminação da variação de preços de aluguel e da densidade po-

(I)Para uma análise da distribuição dos investimentos em infraestrutura 
no Rio de Janeiro, veja-se Vetter, D.~1., ~las3cna, R.~I.R., Rodrigues, E.F., 
"Espaço, Valor da Terra e Equidade dos Investimentos em Infraestrutura do 
~!unicípio do Rio de Janeiro", Revista Brasilei ra de Geografia, 1979, ;;c;,;. 
32-71. 
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pulacional na cidade. O efeito, jâ constatado por Muth(l) , 
~ 

e 

que o individuo ao se aproximar do centro incorrerâ em custos 

menores de transporte o que o possibilita pagar um preço mais 

alto de aluguel nas localizações mais próximas do centroda'ci-

dade (CBD) , o efeito final de uma melhoria nas condições de 

transporte sera o de uma mudança de inclinação do gradiente de 

preços de aluguel (2), e um consequente aumento da densidade nas 

areas periféricas, pois a queda nos custos de transporte fa-

ra com que o indivíduo tenha um ganho menor ao se aproximar do 

CBD, e, corno consequência, so aceitarâ urna aproximaçao maior 

do centro caso o aumento nos preços do aluguel seja menor do 

que na situação anterior a melhoria nas condições de transpcrte. 

Ao considerarmos o caso mais geral onde os residentes levam em 

(1)1\1 h R F . 1969 20 34 1 ut, o o, opus Clt, ,pgso e o 

(2)Caso haja uma melhoria nas condiç;es de transporte de modo geral, tere
mos, como no gráfico abaixo, uma mudança na inclinação do gradiente de a
luguel, pois os indivíduos estarão dispostos a pagar menos para se aprOXI
marem mais do CEDo p 

A 

o 

1 

u 
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consideração o acesso a outras localizações da cidade, o e-

fei to de uma melhora no sistema viário pode ser mais abrangen-

te e dependerá de onGe se deu a alteracão e o peso relativo da mesma no 

vetor de acessibilidade dos individuos. 

Condiserando um modelo mais geral, que leve em 

consideração as diversas caracteristicas ou serviços embutidos 

no bem, ao afetar a disponibilidade relativa de cada um des-

ses serviços o estado estará afetando diretamente o preço im-

plicito dessas caracteristicas. Por exemplo, caso o governo 

se lance num programa de saneamento básico e de se esperar que 

o preço implicito pago pela exist~ncia desses serviços deva 

cair, e o mesmo deve se dar com os demais serviços ofertados 

pelo governo. 

Portanto, o governo através dos investimentos 

no solo urbano pode determinar os grupos que devem se benefi-

ciar desses investimentos através da valorização dos locais 

onde sao feitos, e da mudança de preços relativos dai gerada. 

Urna politica habitacional que vise possibili-

tar as populações de baixa renda um nivel de cons~~o de ha-



95 

bitação superior, pelo qUe depreendemos da análise acima, te-

ria necessariamente que ser voltada no sentido de diminuir os 

preços implicitos oferecidos, atravês do aumento da oferta 

das diversas características da terra urbana, caso contrário 

teríamos uma situação artificial onde individuos sem condi-

çoes de dispor de determinados tipos de habitação a essas te-

riam acesso o que teria como consequência ou uma depreciação 

precoce do imóvel ou qué os individuos das classes de renda 

para a qual foi oferecida a habitação efetivamente não tives-

sem acesso a mesma (1) . 

o problema, entretanto, e saber em que parame-

tros podemos nos basear para selecionar os setores e as loca-

lizações que devem ser beneficiados pelos investimentos. Asa-

lução usual desse problema , que e a mesma de qualquer proble-

ma que envolva custos e beneficios sociais, e compararmos o 

preço unitário aos custos marginais, o que pode ser obtido 

através de uma estimação de "hedonic prices equations". 

Na análise acima procuramos destacar o papel 

( I) . 1 Veja-se por exemp o a pesqulsa comercial B:\H, 1976. 
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do estado como ofertante ~e serviços de habitação, e mostrar 

sumariamente qual deve ser seu comportamento usual, assim co-

mo indicar o caminho ótimo que deveria ser seguido no enfoque 

de políticas habitacionais para as classes de baixa renda. 

IV.2.2 - O papel da iniciativa Privada 

Como vimos, pela análise dos modelos teóricos, 

a empresa privada desempenha nesses modelos dois papéis dis-

tintos, por um lado e quem fornece serviços de comércio, e por 

outro é responsável pela produção de habitações. No illXElo aue 

pretendemos desenvolver, os dois aspectos são necessários a 

nossa análise, pois os serviços de habitação (características 

que a firma dispõe no imóvel) assim como o comportamento do 

comércio têm influência sobre o preço do aluguel nas diversas 

localizações. 

O problema com o qual nos defrontamos e o de 

transformar a análise vista anteriormente para uma formula-

çao que leve em consideração não so os aspectos relativos a 

acessibilidade ao CBD e a utilização de terra ou capital, mas 

também os variados graus de qualidade embutidas tanto na ter-
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ra urbana quanto na habitação em sí. Em outras palavras, es
l 

tamos interessados em verificar como, no caso da produção de 

habitações, os agentes produtores mudam a composição do fator 

não terra em Muth ou capital nos modelos de equilíbrio g~ral 

em resposta as alterações nos parâmetros determinantes de seu 

comportamento. 

Vimos que o produtor de habitações nos modelos 

referidos, ao maximizar seus lucros oferecerá uma maior ou 

menor intensidade de capital de acordo com o preço de aluguel 

da terra. Ao tentarmos construir uma outra formulação as di-

-ficuldades que aparecem sao duas, por um lado o preço de alu-

guel da terra nao mais variará comportadamente com relação a 

distância ao centro, mas sim de acordo com as características 

embutidas nela sendo a acessibilidade somente uma dessas ca-

racterísticas; por outro lado, o que nos interessa saber eco-

mo os produtores dotarão as novas unidades a serem ofertadas 

no mercado de serviços de habitação, dadas as variações no p~-

ço da terra. 

~ uma hipótese bastante plausível que quanto 
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maior o preço da terra ma~or sera a utilização dos outros fa-

tores na composiçao do produto. Com um preço da terra supe-

rior, portanto, e de se esperar que os produtores terão duas 

-opçoes a seguir, ou procurarao oferecer um numero maior de u-

nidades por projeto com um mesmo fluxo de serviços ofertados 

em locais com um preço da terra mais baixo, ou procuraçãoofe-

recer um fluxo de serviços superior por unidade. No caso nor-

mal devemos esperar que haja uma tendência de tanto oferecer 

um maior numero de unidades como dotá-las de um numero maior 

de características. A escolha do produtor-dependerá basica-

mente dos preços relativos dos diversos serviços. 

Com o objetivo de formalizar o comportamento 

do produtor, podemos supor um processo de maximização em dois 

estágios onde a firma primeiramente escolhe a localização do 

empreendimento, e consequentemente decide o quanto alocar en-

tre o fator terra e os outros fatores. Num segundo estágio u-

tilizará a parte alocada nos outros fatores para escolher a-

quela composição do produto que maximize seus lucros~ Supore-

mos basicamente que as firmas atuem num regime de concorren-
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cia produzindo, a partir dos fatores terra, trabalho e capi
~ 

tal, um produto composto de um numero finito de categorias. 

Podemos supor ainda que a firma visualizara cada diferenteca-

tegoria corno um produto diferente e deste modo supormos que 

ela maximize seus lucros num regime de produção conjunta, to-

mando como dados os preços implicitos dessas categorias no 

mercado. 

Portanto,_a decisão da firma sobre que tipos 

de habitação oferecer no mercado dependera de urna comparaçao 

dos lucros obtidos com cada diferente dot~ção, sendo que os 

preços verificados no estoque e que servirão de base para o 

- 1 .. (1) processo decisorio. Forma mente terlamos : 

Seja a função de produção em sua forma impli-

cita: 

onde: 

qi = característica i da habitação 

(l)vej3-se Henderson, J .H., QU3ndt, R.E., "Teori3 ~licroeconôr.1ica", livra
ria pioneir3 Editora, 1971, p~,;. 93/97. 
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K = capital 

L = trabalho 

o e~presário maximizara seus lucros dadas as 

restrições de produção, ou seja: 

J = 

A condição de primeira ordem de maximização nos 

mostra que a taxa de transformação na produção para cada par 

de produtos deve ser igual a razao entre seus preços, ou seja: 

F, 
-L 

Fk 
= 

p, 
-----.L = 
p 

k 

dq, 
K -

dq, 
J 

Derivamos ainda que o valor da 

.' 
produtividade 

marginal de cada insumo deve ser igual ao preço do insumo; e 

que a taxa marginal de substituição de cada par de insumo de-

-ve ser igual a razao entre seus preços. 

Podemos concluir das condições de primeira or-

dem que a medida que o preço de uma determinada característi-

ca aumenta, ceteris paribus, a produção dessa caract~rística 

deverá aumentar (1) . 

(l)Henderson, J .H., ibid, Pt~::;. 96/97. 
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Da análise~sumária feita acima verificamos que 

o empresário ao procurar maximizar seus lucros oferta~á ~~ ca-

da unidade aqueles serviços que atingem um preço maior no r.er-

cada dadas as condições de demanda, portanto, alterações nos 

gostos e renda dos consl.TI1lidores levarão a alterações no estoque 

de habitação num prazo mais longo. 

~ necessário ressaltarmos ainda que outros as-

pectos como a legislação-sobre o uso do solo irão influenciar 

a dotação de serviços do bem. Ao legislar sobre os serviços 

como sobre o gabarito nas diversas areas, o governo estará in-

fluenciado a produção das unidades habitacionais; por exB~lo, 

ao limitar o gabarito o governo estará obrigando a que os e~-

presários passem a dotar seus projetos de um numero caior de 

serviços (em lugar de aumentar o numero de unidades ofereci-

das por projeto caso essa fosse a decisão indicada pelo pro-

cesso de maximização usual), do mesmo modo caso a legislação 

obrigue a disposição de determinados serviços no projeto, a 

exist~ncia desses fará com que outros serviços deixem de ser 
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ofertados (1) , o que talvez tenha como consequência o aumento 

do preço implícito dos mesmos num prazo mais longo. Portanto, 

a açao do governo ao legislar sobre o uso do solo pode trazer 

efeitos secundários que necessitam ser conhecidos, de modo a 

levar-nos a uma política de legislação mais responsável era-

cional. 

o outro fator que tem influência sobre o ofer-

ta de serviços de habitação são os serviços de comércio, o 

comportamento desse setQr deve depender de variáveis tais co-

mo a população e o nível de renda da area, a localização des-

sa em relação ao resto da cidade e outras. Para os objetivos 

da análise ora empreendida, podemos tomar a oferta desses ser-

viços, assim como a oferta de terras, como um dado exogeno, 

que influenciará a oferta de serviços da habitação em sí. 

Procuramos, na análise anterior dos fatorBs que 

compoem a oferta, fornecer uma visao genérica de como preten-

demos abordar o assunto. Os aspectos principais por nos abor-

(1) Segundo ~[auricio SchuhJail (Ex-Presidente do B:\H) co entrevis ta a Gaze
ta Mercantil (19/10/1976). As leis de uso do solo e do Inc~ndio implica0, 
cada uma, num aumento de lO"': no custo das construçoes. 
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dados o foram de maneira extremamente sumária, mas suficien-

tes para lançar a base teórica a ser utilizada na parte empí-

rica do trabalho. t~o que segue empreenderemos urna análise su-

cinta dos aspectos relativos a demanda. 

IV.3 - A Demanda de Serviços de Habitação 

Um primeiro passo para construírmos um modelo 

capaz de explicar o comportamento dos consumidores ao deman-

darem os serviços de habitação, e determinarmos que serviços 

ou características são considerados por esses no processo de 

escolha da habitação. Corno vários autores procuraram TIDstrar (1), 

os consumidores parecem avaliar a habitação a partir de lTIT\ con-

.' 
junto de atributos compostos, onde procura-se grupar os dife-

rentes aspectos da unidade habitacional em blocos que os in-

dividuos avaliariam separadamente. Corno procuramos mostrar no 

início da seção anterior, podemos diferenciar as caracterís-

ticas da habitação da seguinte forma: 

i) serviços de infraestrutura básica, que incluem servi-

(l)Veja-se por exemplo, King, A.T., opus cit, 1976, ou Kain,J.F.e Quigley, 
J.~!., opus cit., llJ70. 
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ços de energia (~uz), agua e esgoto. 

ii) serviços disponíveis na habitação em sí, tais como, 

espaço interior, tipo de acabamento, etc ... 

iii) acessibilidade as areas importantes da cidade. 

iv) serviços de comércio no entôrno. 

v) características naturais da area (amenidades). 

Podemos ainda distinguir, no caso dos serviços 

da habitação em si, características qualitativas das quanti-

tativas e dessa forma obtermos urna possível listagem dos fa-

tores através dos quais os indivíduos derivam utilidade. 

Nos modelos teóricos por nos ava.liados, distin-

guia-se os serviços provenientes da habitação daqueles deri-

vados da acessibilidade ao CBD. No modelo ora apresentado, en-

tretanto, a acessibilidade do CBD será tratada como uma ca-

racterística qualquer, dentro do conjunto do vetor de acessi-

bilidade as areas que os indivíduos consideram importantes no 

processo de escolha da habitação (além das outras caracterís-

ticas listadas acima) loque, como procuraremos mosirar, nao 

modifica as conclusões do modelo teórico. 
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Um problem~ prático com o qual nos de=ro~ta~os 

e a medida a ser utilizada para o consur..o de acessibilidaces,rois, 

qlliillto menor a distância ao centro polarizador, maior sera a 

quantidade consumida dessa característica. Para contornar:-:.os es-

se problema, podemos supor uma relação linear entre o ?reço de 

aluguel e o centro polarizador (eBD nos modelos rronccê..,tri.ms), 

ou seja, que o indivíduo esteja dis?osto a pagar um doto~i~3do 

valor constante por cada unidade de distância ao se a:)roX-L -:o.ar 

do centro polarizador. Para ~racionalizannos a rredida c.e aces-

sibilidade, podemos tomar o ráio máximo de atracão desse cen-

tro e medirmos a proximidade do centro a nartir desse ponto, 

teríamos entao uma medida do consurro de acessibilidade sendo os 

gastos com essa característica determinados r::e1a rrn..llti:::Jlicc.s:20 do 

j?reço por unidade de di stânci a pelo cons u.rcto da caracterís::":"::2.. 

Podemos visualizar :-reL.'-1or a C]uestão atr:::x2s da 

figura 9 abaixo: 

FIGURA 9 

NEDIDA DE COiJSU~10 DE t\CESSIBILID-=;'~~:: 
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Dado que o rãio de atração do centro Dolariza-

dor (uo ) e uI' ou seja, o último indivíduo no raio de a~ação 

gasta uI urüdades de tempo para se deslocar até o ce:1tro, lE', i..."1-

divíduo localizado em ub terá seu consumo' de acessibilidade~~ 

relação a esse centro expresso por: 

Dado o preço que os indivíduos estao dispostos 

a pagar por unidade de distância Cr$ x, 00) ao se aDro-

~ desse centro, os gastos totais com a acessibilidade a 

-esse centro serao expressos por: 

No caso dos modelos monocêntricos, o indivíduo 

localizado em UI estaria na periferi3 da cidade e o conSQ~O 

dos outros indivíduos seria medido do mesmo modo acima. 

Teríamos, no caso geral, vários centros ?ola-

rizadores - centros nao necessariamente comerciais mas tam-

bém de lazer - com diferentes raios de i~fluência na malha 

urbana (níveis diferentes de importância) que seria~ conside-

rados Delas indivíduos no processo de escolha da habitacão. 



107 

Os individuas ao escolherem a habitaçao, leva-

riam em consideracão o vetor de acessibilidade em cada dife-
> 

rente localização, juntamente com os fatores listados ante-

riormente. 

Para construirmos o modelo ~ue explique o com-

portamento dos indivíduos ao demandarem serviços de habita-

-çao, sU90remos inicialmente tal como King, que os individuos 

maximizam sua utilidade em dois estágios, onde nrimeiramente 

a renda e alocada entre os diversos bens e num segundo está-

gio o total alocado em habitação e dividido entre as diversas 

características do bem (analogia com urna árvore, onde o indi-

viduo inicialmente alocaria os recursos entre os galhos c 

posteriormente em cada galho). Podemos, portanto, S t,;.»or que 

para a habitação os individuos visualizam uma sUDerficie n-di-

mensional de indiferença e maximizar:l sua função utilidade da-

da a restrição do montante da renda alocado em habitacão. 

Caso dispusés semos de duas caracter í s ticas a:::e-

nas teriamos o caso da figura 10 , onde dadas as restricõesde 

renda e os preços relativos o indivíduo maximizaria sua uti-
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FIGURA 10 

ESCOLHA DAS CAP~CTERlsTICAS DA HABIRAÇÃO 

x 
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lidade no ponto p*. O aspecto primordial da análise, ~tre~l
\ 

to, e sabermos como os indivíduos substituem as característi-

cas dadas variaçoes de renda, preços e gostos. Em outras Da-

lavras, o ponto que nos interessa e detectar os "trac.e-o·-:f" 

existentes entre as diversas características, de ~odo que ?Os-

samos inferir sobre o comportamento no mercado, assim co~o o 

sobre o consumo das diferentes classes de renda. 

Formalme~te teríamos o seguinte modelo: 

Baximizar 

sujeito a 

onde 

... , q ) 
n 

Pi = preço implicito da característica i 

Yh gastos no bem habitação 

Derivamos, do processo de otinizacáo, as con-

clusões usuais, quais sejam, que a taxa marginal de sc.bsti-

tuição entre dois atributos ou características suaisquer de-

ve ser igual a relação de ?reços entre esses atributos, e 

as relações entre as utilidades marginais e os preços ceven 

ser iguais. 
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Portanto, teremos que, dada uma relacão de '8re-

ços entre, por exemplo, acessibilidade e uma outra caracterís-

tica composta o indivíduo ao consumir mais acessibilidade de-

vera necessariamente diminuir o consumo dessa característica 

composta para um mesmo nível de indiferença, e atingira o e-

quilíbrio variando as quantidades consumidas até que a taxa 

marginal de substituição se iguale a relação de Drecos entre 

as diversas características. 

Como vimos, podemos tratar teorica~ente a es-

colha do tipo de habitação por parte do individuo dentro de 

um enfoque usual do comportamento do consumidor, sendo que o 

aspecto que nos interessa e o conhecimento das trocas =eitas 

pelos indivíduos ao consumirem as di versas caracteristiC2..3, -==-"::2, 

como vimos, no equilíbrio devem ser iguais as relações de nre-

ços entre essas características. Para fecharmos o ~odelo, e 

necessãrio ainda determinarmos as condicõcs de equilíbrio no 

mercado de habitação como um todo assim como o equilíbrio no 

mercado implicito das diversas categorias, o que passare~cs a 

-analisar na seçao a seguir. 
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IV.4 - O Equi librio de :lercado 
~ 

Para podernos determinar o equilíbrio de ~er-

cado e necessário inicialnente conhecermos o comporta~er.to~8S 

agentes de forma agregada, ?ois esses e que deterninarão os 

preços de equilíbrio. Te~os, portanto, de agregar a 

dos diversos individuos, assim cono dos agentes que -C02'Joe:-:1 a 

oferta. 

Do lado da demanda podemos somar horizo::tal-

mente as curvas de indiferença dos indivíduos residentes na 

cidade e se supusermos a distribuição de renda constante; as 

propriedades e o comportamento dos indivíduos como un todote-

rão as mesmas características da análise de com;?orta::cento i:1-

di vidual (1). Portanto, para o mercado CO:'.lO um todo, exis te --=-a. 

superfície n-dimensional de indiferença e a inclinação ::esses 

pontos nos fornecerá a taxa de substituição entre as diversas 

categorias. 

(l)Ao variar a distribuiç;o da renda, haver~ alteraçio na inclinaçi~ ~a 
curva de indiferença da cidade. 
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Para dete~minarmos o preço de equilibrio no 

mercado e necessário ainda derivarmos a curva de transforma-

-çao ou de possibilidade de produçao para os ofertantes de ser-

. 
viços de habitação como um todo. O problema que surge daí, en-

tretanto, e que dos agentes da oferta apenas o setor de cons-

truçao de habitações e que, como vimos, pode ser tratado da 

maneira usual derivando-se do comportamento do mesmo uma cur-

va de transformação para cada firma que pode ser agregada pa-

ra a indGstria de construção como um todo. Os outros agentes 

apresentam um comportamento que não está sujeito a este tipo 

de elaboração, pois como vimos o comportarclento do estado e er-

rático e está sujeito a ~utras variáveis que não as econômi-

cas e o comércio responde a outras variáveis que não são vi-

sualizadas unicamente no mercado habitacional. 

Como tratar esses aspectos em termos de equi-

líbrio de mercado, e um conto extremamente complexo que nao 

cabe dentro dos objetivos do trabalho. Por ora procurarerros nos 

abstrair desses aspectos e tratar a oferta. de serviços de ha-

bi tação como sendo passível de um tratamento através unica.:~'ente 
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de um instrumento do tipo curva de Dossibilidade de produç~o. 

o equilíbrio de mercado se dará, por~to, ~-

do a curva de transformação for tangente a curva de indifer~~-

ça de cidade, deterninando-se dessa forma os preços relatiyos 

das diversas características disponíveis no bem habitaç~o. 

Teríamos uma situação como na figura 11, onde, 

dada a tecnologia, a disponibilidade de fatores para o setor 

e as preferências dos indivíduos, determina-se o conSQ~O e a 

produç~o total das diversas características (Yo e Xo), assim 

como seus preços relativos. 

Mudanças de gastos ou na distribuição da renda 

levariam a uma variaç~o nos preços relativos das diversas ca-

racterísticas (Po para Pl , na figura 12) o que induziria a lli~a 

alteração na produção dessas características (Xo para Xl e Yo 

~ necessário ressaltar-se que a participação 

direta do estado no mercado de habitações, -nao nos nennte su-

por que o equilíbrio descrito aci~a seja atingido, pois, co~o 

vimos, o estado não responderá diretamente aos incentivos do 
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FIGURA 11 

EQUILíBRIO NO MERCADO DE HABITAÇOES 
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FIGURA 12 

ALTERr~ÇÕES DE GOSTOS OU DA DISTRI~UIÇÃO DE RENDA 
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mercado, e consequentemente, a produção de algumas caracte-

rísticas não responderá as variações de preços, mesmo no lon-

go prazo. Por exe~~lo, dado um aumento na demanda por infraes-

trutura básica ou por lazer, a variação nos preços implícitos 

daí decorrente não levará necessariamente o estado a aumentar 

a oferta desses serviços, o que nos leva a uma situação ine-

fi ciente como podemos observar na figura 13. 

Dada uma situação como a da figura anterioron-

de tínhamos equilíbrio no ponto A consumindo e nroouzindo Xo e Yo' 

Caso seja Yo uma característica fornecida pelo estado, ao alterar o 

mapa de indiferença da sociedade a produção de Y poderá -nao 

responder as alterações de preços relativos, permanecendo .' eJTl 

Y . Teríamos então a produção se equilibrando num Donto como 
o 

C com urna perda de bem estar no mercado de habitações da pela 

diferença entre os níveis de utilidade Ul e U2 . 

Caso a produção de Y fosse constante num con-

texto dinâmico de aumento da renda e dos gastos eD habitação 

em particular, teríamos como consequ~ncia aunentos continuos 

no preço relativo dessa característica, CC1:D "XXleros cbservar na 
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FJGURA 13 

DISTORÇÔES NO MERCADO 

y 
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figura 14. Supondo que a função de utilidade seja homotéti-

ca, os aumentos na renda (RI' R2 e R3 ), com a disponibilidade 

de Y constante, levarão a aumentos no preço relativo de Y (FI' 

P2' P3). Qua..'1to maior a renda, maior o preço relativo dessa ·ca-

racterística que os indivíduos estarão disDostos a pagar. Por-

tanto, caso o governo nao aumente a oferta das caracteristi-

'cas, pelas quais e responsável, a uma taxa comDatível com o 

aumento de renda ou da ~opulação, o preço dessas caracterís-

ticas tende a se tornar extremamente elevado. 

Como se depreende das observacões feitas acima 

o governo desempenha um ?apel fundamental no mercado de habi-

tações. Com o objetivo d~ verificar as consequências da atua-

ção do mesmo no mercado, assim como verificar as hipóteses so-

bre o funcionamento do mercado -
~ 

tanto em termos macroecono-

micos como microeconômicos analisadas nos caDítulos an-

teriores, passaremos a segunda parte do trabalho, onde fare-

mos uma análise em?írica com base no instrumental teórico de-

senvolvido anteriormente. 
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FIGURA 14 

AUMENTO NO PREÇO RELATIVO DE CARACTERíSTICA 

x 

y 



CAPíTULO V 

O CO:-'1POHTAHENTO DO MERCADO NO LOt\GO DO PRAZO 

O objetivo do capítulo ora 'apresentado sera'o 

de avaliar o comportamento do nErcado habitacional nas cidades 

do Rio de Janeiro e de são Paulo no longo prazo. Faremos pri-

meiramente uma análise genérica sobre o comportamento de al-

guns indicadores de evol~ção do mercado e dos fatores que te-

-riam limitado ou incentivado a expansao do setor. 

Procuraremos ainda verificar a adequação ·dos 

modelos de ajustamentos de estoque (Muth) para o caso de ci-

dades específicas a aplicação desses modelos e feita a ní-

vel nacional - e discutir, com base nas evidências apresen-

tadas, os aspectos levantados pela análise crítica da apli-

cação desses modelos feita no capítulo 11. 

O problema maior com o qual nos defrontamos foi 

a disponibilidade de dados que refletissem as variáveis que 

procuravamos medir. Como um aspecto importante em ili~álise eco-

nomica (ou econométrica) e o conhecimento das limitaç6es e 

120 
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qualidades dos dados util\izados, faremos na primeira seção uma 

avaliação das fontes de dados. Na segunda seção empreendere-

mos uma análise da evolução do mercado no período de 1944/1978i 

na terceira, apresentaremos os resultados obtidos com base no 

modelo de ajustamento de estoques, e na quarta faremos alguns 

comentários sobre a análise desenvolvida e suas consequências 

para a análise e avaliação do comportamento do mercado, no Bra-

silo 

V.l - Os dados utilizados 

O período escolhido compreende os anos de 1944/ 

/1978, as observações foram tornadas anualmente para as cida-

des do Rio de Janeiro e são Paulo. Para o período dispomos de 

dados sobre a area das construções licenciadas, numero e va-

lor das transcrições de transmissão de imóveis por compra e 

venda nos cartórios des ses muni cípios, cons wno de energia elé-

trica industrial, custo da consturção civil e indice geral de 

preços (dados dos Censos e do Boletin Estatístico - IBGE, e 

da Conjuntura Econômica - IBRE/FGV). 
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Ao medirmos o fluxo de novas unidades, v-ariá\;el 

dependente no modêlo, vimos no capítulo 11, que a medida uti-

lizada deveria captar as variações na qualidade das novas illÚ-

dades transacionadus, ou seja, deveria captar a variação - no 

fluxo de serviços por Qnidade de tempo. A forma encontradapor 

Muth e outros para a aproximação dessa variável e a utiliza-

çao do valor real das construções licenciadas por período. 

No caso dos municípios do Rio de Janeiro e de 

são Paulo, dispomos de informações sobre a area das constru-

çoes licenciadas e sobre o numero e valor das transmissões 

transcritas. Ambas as medidas apresentam aspectos positivos e 

negativos quanto a sua utilização. As construções licenciadas 

mostram efetivamente as quantidades de novas habitações que 

deverão ser ofertadas no mercado num espaço de tempo relati-

vamente curto, mas, por outro lado, nada nos garante que -nao 

se verifiquem frustrações de expectativas quanto as condições 

de mercado, e , principalmente, que o prazo e a relação entre 

o pedido de licença e a comercialização dos imóveis se man-

tenham constantes ao longo do período de observação. 
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As transcr~ções, por sua vez, nos fornecem in-

dicações sobre as unidades efetivamente negociadas no merca-

do, mas não e possível distinguirmos entre as transações com 

novas unidades e com unidades já existentes (estoque). A hi-

pótese necessária para que essas representem as transações~~ 

novas unidades - um percentual constante de transações com 

novas unidades no total - nao parece realista, portanto, a 

utilização dessas duas medidas deve ser feita tendo-se em vis-

t 1 · . t - (l) d - . l' fI t' a essas lml açoes . que po erao lnc USlve se re e lr na 

forma funcional a ser utilizada nos testes econométricos. 

Nos trabalhos avaliados no Capítulo lI, a "prm ... y " 

para preços utilizada é o custo de construção, mesmo conside-

rando que estes sejam uma boa "proxy" no caso dos modelos a-

nalisados, ao passarmos a um nível de agregação menor (cida-

des), devemos esperar que o preço do terreno - devido a ~aior 

importância assumida pela inelasticidade de oferta do mesmo --

(1) - . . d f . f - b . d A area 11cenc1a a nos ornece_1n ormaçoes so re o comportamento os 
produtores enquanto as transcriçoes fornecem informaç;es sobre o mercado 
de modo geral tanto de novas habitaç~es como do estoque, e portanto as 
equações estimadas devem refletir, por um lado o comportamento da produ
ç~o e por outro das transações com o estoque. 
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passe a desempenhar um papel mais relevante na composição de 

preços finais da habitação. Deveríamos,portanto,utilizar uma 

variável que captasse a influência dos custos da terra no pre-

ço da unidade habitacional. A opção possível seria a utili~a-

ção do valor médio das transcrições. Tal medida, entretanto, 

-nao apresenta um comportamento coerente com o que deveríamos 

esperar em termos teóricos, pois o índice do valor real caí 

até 1964 e a partir daí aumenta o que sugere que outras va-

riáveis, tais como alterações fiscais estejam gerando tal com-

portamento - como podemos constatar nas figuras 15 e 16. 

Tomou-se ainda o consumo de energia elétrica 

industrial como "proxy" para a renda nessas regiões, em ter-

mos absolutos e em desvios em relação a tendência. Como sesa-

be, o consumo de energia elétrica industrial guarda uma rela-

çao estável com o crescimento do PIB (1), devendo portanto, ter 

uma relação estável com o crescirt'8..'1to da renda nessas regiões. 

Cabe ressaltar ainda que o crescimento das duas 

(1) ,,- . .. . . . 
Lem~ruber, A.C.B. Uma AnalIse QuantItatIva do SIstema FInanceIrd no 

Brasil", IB~!EC, Rio de Janeiro, 1978. 
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cidades ultrapassou em muito os limites municipais - que e a 

unidade de observação disponível - o que deve gerar um viés 

a partir de determinado ponto da série, pois, nao seriam cap-

tadas as incorporações de novas terras urbanas além dos limi-

tes municipais. 

V.2 - A Evolução do Mercado no Rio de Janeiro e em são 

Paulo 

o Desenvolvimento da Economia Brasileira nos 

últimos quarenta anos foi marcado por taxas de crescimento a-

nuais elevadas, consequência de um rápido processo de indus-

trialização - principalmente através de um processo intenso, 

durante praticamente todo o período, de substituição de im-

portações. A forma pela qual se deu a industrialização no Bra-

sil - Taxação de Importações ( consequentemente desincentivo 

a Exportação ) de modo a viabilizar a produção interna - pe-

nalizou os setores tradicionalmente agrícolas, o que gerou, 

em conjunção com outros fatores, um incentivo as migraçoes 
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para os grandes centros urbanos (1) 
l 

Os principais centros recptores desse fluxo 

foram Rio de Janeiro e são Paulo que cresceram de forma acen-

tuada no período. Como consequência, houve uma elevada pres-

sao de demanda sobre o mercado habitacional dessas regiões, e-

xigindo elevada capacidade de mobilização de recursos dos go-

vernos Estaduais e Federal para investimentos em infra-estru-

tura básica(luz, agua, ~ransportes, etc ... ), assim como da i-

niciativa privada para. a construção de novas habitações para 

fazer frente ao elevado aumento da demanda gerado pelo acele-

rado crescimento da renda e da população desses municípios. 

Como podemos observar Tabela 1, ocorreu um au-

mento significativo no estoque de habitações duráveis - a 

participação de duráveis no município do Rio de Janeiro sobre o 

total era de aproximadamente 80% em 1940, aumentou para 90% em 

1970, enquanto em são Paulo esse percentual permanecia cons-

tante (95% do total) - sendo que as taxas anuais de cresci-

(1) 



TABELA 1 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO E DO ESTOQUE DE HABITAÇÕES DURÁVEIS 

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO 
A NOS 

POPUIAÇÃO TX r::oMICILIOS TX N9 Mt;DIO 
POPULAÇÃO TX IXl1ICILIOS TX 

N9 t-lLDIO 
DE oJIvDIXlS DE CJ':HJ[üS 

Ol 1940 1.174,693 226.825 2,424 1.337,868 215.302 2,321 N 
r-l 

1950 1.119,116 2,12 378.611 5,26 2,137 2.146.038 4,84 405.457 6,53 1,882 

1960 3.137.787 3,67 625.089 5,14 \ 1,9-20 3.680.256 5,54 751.441 6, 36 1,718 

1970 4.315.746 3,24 859.878 3,24 1,936 5.641.330 4,36 1.206.127 4,84 1.75E 

1980 

. ANO Ir /10 
OBS.: Taxa de crescimento = tx =t ANO O ; foram considerados dos domicílios duráveis do censo de 1970, e os em alvena-

ria em 1940, para os censos de 1950 e 1960, tomou-se o percentural de duráveis em 1970 (90% do total). 

FONTE: CENSOS - Fundação IBGE. 
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mento do numero de domicílios se situaram a níveis superiores 
~ 

das de crescimento da população. Mesmo levando-se em conta a 

queda no numero de pessoas por família e a queda do nu~ero 

m§dio de c6modos por domicílio podemos cbncluir que a Der~~r-

mance da produção de habitaç6es, em termos de m§dias de cres-

cimento anuais, acompanhou o aumento de demanda gerado pelo 

aumento da população nesses municípios. 

~ necess~rio ressaltar, entretanto, que -a nao 

inclusão dos outros municípios que comp6em a area metropoli-

ta na das duas cidades deve estar gerando um viés no sentido 

de superestimar a performance do setor, pois o aumento popu-

lacional se deu principalmente em direção a essas areas, que, 

geralmente, são ocupadas por populaç6es de baixa renda e con-

sequentemente com um menor acesso ao consumo de serviços de 

habitação. Podemos concluir, entretanto, que dentro dos liDi-

tes municipais, houve um aumento significativo do estoque, a-

pesar de nada podermos afirmar quanto a variaçao na qualidade 

do mesmo - o único dado que dispomos e o da dininuição do n9 

de camadas por unidade, o que isoladamente nada 
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pois seria necessário conhecermos os serviços gerados 

nas unidades; ou seja, a qualidade média do estoque 

Um outro fator gerador de serviços de 

2 
por m 

2 
por m . 

habita-

ção e fornecido pelo Governo através da dotação de infra~stru 

tura nos terrenos urbanos, logo, um outro aspecto importante 

na análise e o conhecimento da atuação do Governo, o que sera 

analisado no item a seguir . 

V.2.1 - A Atuação do Governo 

Como vimos na análise feita no capitulo IV, o 

Governo desempenha um papel fundamental no mercado como for-

necedor de terrenos urba~izados. Os aspectos qualitativos com 

os quais o Governo pode dotar esses terrenos, influenciarão o 

nivel de serviços consumidos pelos individuas assim como o 

preço implicito a ser pago por esses serviços. Portanto, um 

aspecto importante para a análise do mercado e o conhecimento 

da performance do Governo como fornecedor dos serviços pelos 

quais e responsável. 

Na Tabela 2 sao mostrados dados censitários 50-
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TABELA 2 

SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (% SOBRE O TOTAL DOS DOMICíLIOS) 

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO 
ANOS 

ÁGUA LUZ - ESGO'l'O ÁGUA LUZ ESGOTO 

1940 70,3% 72,9% 30,8% 64,6% 67,4%* 

1950 70,4% 85,5% 64,6% 84,6% 

1960 75,7% 93,5% 53,5% 92,2% 37,11 

1970 32,8% 95,2% 53,0% 64,2% 95,7% 

* Para o total de domicílios urbanos no Estado de são Paulo. 
... Observaç~es não disponíveis. 

FONTE: CENSOS Fundação IBGE. 
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bre a existência de luz, agua e esgôto nos municípios das duas 

cidades. Dos serviços básicos avaliados, o único que apresen-

ta um coeficiente alto e o de energia elétrica que em 1970 

eradisponível em 95% dos domicílios das duas cidades. O for-

necimento de agua atingiu níveis razoáveis no Rio de Janeiro, 

mas não em são Paulo, onde o percentual de domicílios atingi-

dos pela rede geral de abastecimento d'água se situava em 1970 

em 64%. A existência de ~sgôtos, apesar da falta de informa-

ções para algumas observações, se manteve em ~ . nlvelS baixos, 

sendo dos serviços avaliados, aquele que menor disponibilida-

de apresenta. De novo, se levássemos em consideração o res-

tante das cidades, fora dos municípios, tais percentuais pos-

sivelmente seriam menores ainda . 

A partir da análise feita no capítulo IV, po-

demos concluir que o preço implícito pago pelos serviços de 

agua e esgôto em são Paulo e o de esgôto no Rio de Janeiro de-

vem ter-se mantido elevado ao longo do tempo, e , se levarmos 

em consideração o provável aumento de demanda por esses ser-

viços (devido ao crescimento da renda e da população),devem 
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ter inclusive aumentado significativamente ao longo do tempo, 

pois a oferta dos mesmos se manteve relativamente constante em 

termos percentuais. O preço implícito de energia elétrica,por 

sua vez, ~eve ter declinado significativamente ao longo tem-

po. 

Um outro fator extremamente importante pelo quill 

o Governo e responsável, e o fornecimento de infra-estrutura 

de transportes. Infelizmente, não temos condições de medir 

objetivamente o comportamento do Governo no tocante a esse í-

tem, entretanto, nodemos fazer algumas observações de caráter 

geral. 

A partir do final dos anos 50 e início dos 60, 

devido aos incentivos dados a instalação da indústria automo-

bilística no país, a ~nfase da política de transportes foi no 

sentido de incentivar o transporte individual tanto em termos 

intra como interurbanos, relegando a um segundo plano os meios 

de transporte de massas. Os principais investimentos em liúra-

estrutura de transporte foram direcionados ao transporte irrli-

vidual, o que, ao longo do tempo, levou ao favorecimento das 
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classes de maior poder aquisitivo ( que tem acesso ao trans, 

porte individual) em relação as de baixa renda. Casose obser-

ve uma tendência de localização dessas classes na periferia 

dos grandes centros ( como e o caso dos Estados Unidos ), ha-

vera uma expansão desses serviços para al~m dos limites da ci-

dadei caso a preferência dessas classes seja por lugares cen-

trais, a infraestrutura tendera a se desenvolver dentro dos 

limites da cidade. Em ambos os casos, entretanto, deve-se 

observar um aumento relativo do preço implicito da distância 

pago pelas populaç6es de renda mais baixa, devido a menor ex-

-pansao destes serviços para essas classes de renda - no pri-

meiro caso o onus a ser pago pelas classes de renda mais bai-

xa seria menor, pois seus custos de transporte seriam menores. 

No caso do Rio de Janeiro esse processo fica 

patente se observar-mos a estagnação das linhas f~rreas que 

servem a area metropolitana ( Leopoldina e Central do Brasil), 

que históricamente serviram como fatores de orientação a ex-

-pansao da cidade . 

Podemos concluir então que a partir final dos 
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anos 50, houve urna tendência de aumento do preço implícito da • 

distância para as classes de baixa renda devido a provável es-

tagnação ou pequeno crescimento da oferta desses serviços - o 

aumento do preço sera tão "aior quanto maior a expansã.o da demanda 

por esses serviços . Quanto as classes de maior poder aquisi-

ti vo - que tem acesso ao transporte individual - , nada po-

demos afirmar pois o efeito final sobre os preços implícitos 

dependerá da taxa de expftnsao da demanda por esses serviços e 

da expansao da oferta dos mesmos; podemos afirmar unicamente 

que houve urna divergência de preços em r~lação âqueles pagos 

pelas classes de renda mais baixa . 

o pequeno aumento da oferta de infraestrutura, 

de modo geral, deve ter atuado corno inibidor a urna maior ex-

pansão do mercado pois manteve os custos de terreno a níveis 

elevados, o que teria corno efeito urna retração na oferta de 

novas habitações. 

V.2.2 - A Oferta de Imóveis Dara AlUGuel 

Um outro aspecto que cabe destacar, e a queda 
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acentuada na proporção de\imóveis alugados sobre o total ao 

longo do perIodo, como podemos constatar através da Tabela 3. 

A elevada queda observada principalmente entre 

1960 e 1970 pode, por um lado, ser creditada ao desenvolvL~~-

to do mercado financeiro do paIs, pois, como vimos, o mercado 

de habitações necessita de empréstimos de longo prazo. Em 

paIses em ~esenvolvimento e com inflação crônica e variãvel, 

como no caso brasileiro,-o principal fator limitativo a aqui-

sição da habitação por'parte dos indivIduos e a inexistência 

de entidades dispostas a fornecer créditos de longo prazo de 

forma espontânea. A impossibilidade de aquisição de habitações, 

praticamente a vista, fa~ com que os indivIduos tendam a se 

dirigir ao mercado de imóveis de aluguel o que deve criar uma 

pressão de demanda sobre o mercado tendo como consequência um 

aumento na rentabilidade desse tipo de aplicação e um aumento 

na oferta oesses imóveis. Com o desenvolvimento do mercado de 

capitais, propiciando a aquisição de moradias para um numero 

maior de indivIduos, a demanda por esses imóveis tende a di-

minuir desincentivando os investimentos em imóveis para alu-



138 

TABELA 3 

PERCENTUAL DE IMOVEIS ALUGADOS 

A NOS 

1940 

1950 

1960 

1970 

FONTE: CENSOS - FIGBE. 

RIO DE JA..NEIRO 

63,14% 

60,41% 

55,02% 

38,0% 

SÃO PAULO 

68,30% 

58,01% 

52,50% 

38,20% 
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guel. Portanto, o desenvo~vimento do mercado de capitais deve-

ria gerar uma tendência a queda na participação dos iDóveis 

alugados no total ao longo do tempo. 

-
Corroborando com a tese acima, temos o fato de 

que a maior queda no percentual de alugados se deu entre os 

anos 60 e 70, o que coincide com a criaçao de incentivos ao 

mercado de capitais, e de habitação em particular, através da 

introdução da correçao monetária (inicialmente através da in-

dexação do valor dos contratos pelo salário minimo), como me-

canismo de manutenção do valor real dos contratos, e do SFH, 

com o objetivo de direcionar recursos de longo prazo ao mer-

cado de habitações 

Outra possivel causa para a ocorrência dessa 

queda, foram os pesados desincentivos a essa forma de inves-

timento criados a partir do Governo Getúlio Vargas,cam o conge-

lamento de aluguéis em termos nominais em 1942(1). O imnacto 

desse tipo de legislação foi o de diminuir a deDanda por no-

(1) 
Decreto-lei 4598, de 20/08/1942 que estabelecia que nos dois anos s~~

sequentes ~ pub1icaç~o do decreto os alugtl~is n~o poderia~ ser superiores 
ao cobrado em 31/12/1941 (veja-se também decreto-lei S169,de 04/01/19~3), 
sendo os infratores enquadrados na lei de Segurança Xacional . 
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vas habitações, pois parte das compras eram feitas ano bem de 
~ 

investimento - -a demanda so nao diminuiria caso,paralel~~te, 

fossem criadas condições para o financiamento, o que efetiva-

mente não ocorreu -, e o de diminuir a oferta de imóveis pa-

ra aluguel criando um excesso de demanda pelos mesmos. 

Um outro importante aspecto associado ao con-

trole de aluguéis é o processo de " filtering ,,(1) resultante 

do mesmo; ou seja, dada _a queda no retôrno do imóvel, o pro-

prietário deixara ce fazer investimentos de manutenção, ge-

rando uma queda nos serviços provenienteq da unidade habita-

cional até o ponto em que o retôrno estabelecido pela legis-

lação seja compativel com o volume de serviços gerados pelo 

imóvel (2) . 

Em termos gráfico (Figura 17) pode:liOS sL.t"';.:xJr que o alu-

guel (R) aurre.t1tt2, a ta.xas decrescentes, a medida em que os servi-

ços oferecidos por unidade de habitação (H) aumentem curva 

R(H) na figura 17. Ao se fixar o retôrno em R 1 o proprietác 

(l)Ver Richaedson, H.W. opus.cit , 1977 pg. 262. 

(2)Ver Hendrson J.V., opus.cit , 1977, pg. 131 ou Richardson,ibid,pg.269. 
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EIGURA 17 

RELAÇÃO ENTRE PREÇO DE ALUGUEL E O VOLUME DE 

SERVIÇOS POR HABITAÇÃO 

R(h) 

Ro - - - - - - - -

1.

I 

I 

I 
I-

h 
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rio cessara os investimenLos em manutenção até o ponto em que 

os serviços gerados pela habitação sejam compatíveis com o 

retôrno obtido - queda nos serviços de Ho para Hl(compatível 

-
com Rc ) no gráfico . 

No caso brasileiro, esse processo assume orrac-

terísticas específicas devido a forma de controle de aluguéis 

constantes em termos nominais conjugado a ~~ processo 

inflacionário crônico, o que acarretou uma queda no valor re-

al dos aluguéis ao longo do tempo. A diferença entre o caso 

analisado acima e o observado no Brasil, é que no caso ""nor-

mal 11 de controle de aluguéis ( em termos reais ), o processo 

de desinvestimento - através da não manutenção cessaria 

após um determinado período ( Hl no gráfico ), no caso brasi-

leiro a queda real no preço dos aluguéis geraria lli~ processo 

continuado de desinvestimento, maior nos períodos de acelera-

- - - (1) çao da inflaçao e menor em fases de desaceleraçao 

(l)A depreciação do estoque deve ter se acelerado nos períodos de l~)i-
1958 quando a taxa m~dia anual se elevou para l7~ : e daí at~ 1964 ç~an
do as taxas de inflação sofrera.'"!l uma violenta aceleração (atin;indo 391,9': 
em 1964) o que deve ter aumentado as taxas de depreciação do estoque. 
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o controle. de aluguéis durante os anos 40,50 e 

parte dos 6 O, gerou, portanto, além do efeito inibidor da de-

manda por novas habitações e da oferta de imóveis de aluguel, 

urna depreciação acelerada de grande parte do estoque faúro-\ ~ 

ximadamente 60% no Rio de Janeiro e em são Paulo em 1950 ) ,di-

minuindo, consequentemente, os serviços provenientes do mesmo., 

Essa queda nos serviços por unidade poderia explicar, em par-

te, a queda acentuada no valor médio das transcrições, pois a 

queda nos serviços gera urna queda nos preços de aluguel e co-

mercialização . Ao observarmos as figuras 15 e 16, verifica-

se que a queda nos preços ocorre até 1964 no Rio de Janeiro e 

1965 em são Paulo, o que coincide com a reformulação da legis-

lação(l) . 

Com a reformulação da lei em 1964 (2) , deveríaITDs 

esperar urna reversão na tendência de queda da participação,ao 

lado do aumento dos gastos com manutenção desses imóveis; mas 

(l)f necess~rio ressaltar que tal comportamento nno nos autoriza a utili
zação da vari~vel acima como "proxy" para preços no modelo, pois nao nos 
mostra o que ocorreu com o preço dos serviços mas sim da unidade habitaci
onal . 

(2)Lei 4494, de 25/11/1964. Institue 3 correção monet~ria nos contratos de 
locação além de outras providências . 
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-ao que parece tais medida~ nao foram suficientes para conter 

a queda, já que entre 60 e 70 o percentual de imóveis alugados 

tem sua maior queda . 

Na década de 70 , talvez, tal reversao, ou d"i-

minuição na velocidade de queda, se faça sentir de forma mais 

acentuada o que poderá manter a participação dos imóveis para 

aluguel no total, apesar das maiores facilidades a aquisição 

de habitações. Recentemente (1980), a subestimação da cor-

reçao monetária assim como a reformulação da legislação em 

1979(1) deverá levar o mercado a um processo similar ao ana-

-lisado anteriormente, embora em menoras proporçoes. 

V.2.3 - A Oferta de Novas Unidades e o Volume de 

Transações 

Como assinalamos anteriormente, tanto a medida 

do estoque quanto a de novas habitações incorporadas ao mesmo, 

deveriam relfetir variações de qualidade. Como nos e impossí-

vel, com base nos dados disponíveis, levar em conta 'esse as-

(l)Lei 6649, de 16/05/1979, Extinguiu a " Denuncia Vazia" 
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pecto, e necessário supor~os a area licenciada e o estoqueho-

mogeneos, refletindo um fluxo de serviços constante por area 

2 (m por exemplo) - o que e uma hipótese forte, principalmente 

se levarmos em consideração a análise do ítem anterior que nos 

mostrou a queda nos serviços gerados em grande parte do estcque. 

Ao observarmos a figura 18, que mostra a evo-

lução da area residencial nas construções licenciadas e do 

número de transações efetuadas no mercado em bases anuais pa-

ra o período, constatamos que a adição de novas unidades ao 

estoque no Rio de Janeiro apresenta uma elevada variação sem 

uma tendência clara ao aumento ou queda ao longo do temDO. 

Por sua vez, as transaçõe's efetuadas no mercado apresentam 'L.IIT'a 

tendência de crescimento relativamente estável até 1965, um 

elevado crescimento daí até 1970 e uma queda acentuada entre 

1974 e 1975 - se localizando em 1975 num ponto próximo a 

tendência de longo prazo. 

~ interessante observamos o comportamento di-

verso entre as duas variáveis, principalmente a partir de 19óY 

/1964, o que nos indica que a resposta as alterações nas con-
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dições no mercado são diferentes de acordo com a medida uti-

lizada, o que nos impossibilita, portanto, de utilizar as 

transmissões transcritas como " proxy " para as novas unidades 

comercializadas na forma mencionada anteriormente. 

Na figura 19, podemos observar o comportamento 

das mesmas variaveis no caso do município de são Paulo. Nesse 

caso, a evolução das variáveis se dá conjuntamente até 1971/ 

1972 sendo que o aumento-brusco nas taxas de crescimento se dá, 

como no caso do Rio de Janeiro, a partir de 1965. No caso da 

área licenciada essas taxas perduram até 1971 e daí até 1975 

retornam à tendência de crescimento de longo prazo; as tran-

sações efetuadas, entretanto, mantêm uma taxa de crescimento 

elevada até 1976 tendendo a cair a partir dêsse ponto. 

Ao compararmos o comportamento das duas variá-

veis nas cidades do Rio de Janeiro e são Paulo, podemos con-

cluir que as unidades ofertadas em são Paulo apresentam uma 

tendência de crescimento e ao mesmo tempo uma maior estabili-

dade em comparação com o município do Rio de Janeiro. As tran-

sações efetuadas no mercado têm um comportamento similar nos 
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dois municípios sendo o ponto de crescimento máximo no Rio de 
~ 

Janeiro se deu em 1974 ( 482% em relação a 1946 ) e em são 

Paulo em 1976 ( 408% em relação a 1946 ). t necessário assi-

nalarmos que em ambos os municípios houvé a partir de 1965"uma 

-aceleração nas transações efetuadas no mercado, fato que nao 

e explicado pelo aumento da renda, que no período (1965-1967 

cresceu abaixo das taxas históricas ( tendência ) (1) . 

Devemos ~bservar ainda que de modo geral as 

transações transcritas apresentum um caráter mais estável, ao 

longo do tempo, do que as construções licenciadas, e que o 

comportamento das duas variáveis em ambos municípios respondem 

de forma diferenciada às variáveis que influenciam o rrercado (/.). 

Com o objetivo de explicar o comportamento das 

duas variáveis nesses municípios faremos na próxina seção uma 

(l)Em 1965 o crescimento do produto real foi de 2,7%, em 1966 de 3,81% e 
em 1967 de 4, 19;~, sendo a taxa história de crescimento de 7%. 
(2) - - -A relaçao entre o volume de transaçoes no mercado e a area 1icenc:ada 
tem elevada variância como podemos observar no quadro abaixo: 

- - ') -
REL\Ç:\O ARfA LICE?\CL\DA b-) / T[\ .. A~SHISSL)[S TK.:\:\~CiZII.\S 

MUN 
ANOS 1945/49 1950/54 1955/59 1960/64 1965/69 1970/7~ 1975/78 

Rio de Janeiro 
são Paulo 

180,8 
111+ , 1 

212,8 
130,5 

177, O 
133,1 

195,1 
154,1 

55,6 
105,8 

65,0 
102,6 45,':' 
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análise econométrica com base no modelo sugerido por Muth. 

V.3 - Análise Econométrica 

o modelo de ajustamentos do estoque elaborado 

por Muth, pode ser descrito sinteticamente por uma equaçao de 

ajustamento de estoque e pela equaçao de demanda por estoque 

(estoque desejado), ou seja: 

h'g = d(hd - h) + kh = d hd - (d - k) h 

sendo 

A equaçao a ser estimada empiricamente toma a 

seguinte forma: 

Da equaçao acima não dispomos de informações 

sobre a evolução das condições de financiamneto - aproxirradas 

pela taxa do mercado hipotecário americano nos testes de ~ruL~. 

(l)Veja as definiç;es das vari~veis no Caprtulo 11. 
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Procuraremos, entretanto,\ estudar o viés nas outras variáveis 

induzido por tal omissão, e procurar captar as recentes alte-

rações nas condições de financiamento (criação do SFH) através 

de variáveis " Dummies " 

Foram feitos testes, utilizando o método de 

minimos quadrados simples, da equação acima com as contruções 

licenciadas e as transmissões em numero e valor. Como obser-

vamos anteriormente, as ~ransmissões serviriam para aproximar 

as transações com novas unidades somente no caso de uma par-

ticipação constante dessas unidades no total de transacões. 

Caso essa hipótese não se verifique, como devemos esperar,se-

rá necessária uma reinterpretação do modelo. 

As transmissões transcritas são compostas das 

transações com novas unidades e com o estoque. O modelo acima 

se propoe a explicar o que ocorre com o primeiro componente. 

Para compreendermos o significado dos coeficientes a serem 

obtidos ao utilizarmos as transcrições, e necessário ccf'hecer-

mos o comportamento das transações com o estoque. 

Segundo o modelo por nos utilizado a demanda 
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por serviços de habitação e afetada basica~te pela renda, por 

preços e pelas condições de financiarrento. Um aumento na demanda 

irá se refletir numa maior procura desses serviços no estoque 

e em novas unidades, a decisão entre um ou outro mercado de-

penderá da relação entre preço dos serviços e os custos de constru-

ção. Caso o preço de novas habitaçCes esteja relativarrente alto 

(cus to de construção aI to) haverá uma tendencia a aquisição dos ser-

viços no esto:::Iue, tendo corro efeito um aurrento na velocidade de circula-

ção do estoque, com pequenas alterações do mesmo. 

Portanto, pc:xJ.enDS concluir qll.e um aurrento na derranda 

por serviços de habitação gerara um aumento na demanda pelo 

estoque e que esse aumento será tão maior quanto maiores fo-

rem os custos de produção de novas unidades. Caso os cust~ e3-

tejam em um nível elevado os indivíduos mudarão de posição no 

estoque, aumentando o numero de transaç6es no mesmo. A oferta 

de unidades no estoque deverá depender do preço, podemos su-

por que quanto maior o preço da habitação, maior sera o nu-

mero de indivíduos dispostos a vender seu imóvel. Portanto, 

em fases em que se observa uma tendência ao aumento de pr~s, 
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devemos observar um aumento das transações com o estoque, in-

dependentemente do comportamento das transações com novas llill-

dades. Com o objetivo de discutir esses e outros aspectos, fa-

remos a seguir uma análise do impacto das variáveis explica-

tivas ao utilizarmos as duas variáveis dependentes menciona~. 

Os resultados obtidos para os dois municípios 

encontram-se nas Tabelas 4 a 7. 

Como podemos observar, de modo geral, o ajus-

tamento das equações e melhor quando utilizamos as transmissões 

transcritas como variável dependente em ambos os municípios. 

-.As equaçoes apresentam um bom ajustamento, observando-se: uma 

tendência a existência dé" autocorrelação nos resíduos (veja-se 

os coeficientes dos testes de Durbin-Waston), o aparecimento 

de coeficientes estimados com o sinal inverso do esperado (cus-

tos de construção) e a pouca significância dos coeficientes 

relativos a renda. O coeflciente estimado para o estoque roSw 

me o Slnal esperado, assim como as variáveis IOumlTlies" (para 

as condições de financiamento) se apresentam, na maioria das 

-equaçoes, significativamente diferentes de zero. Tanto a for-



'fABELA 4 

RJ TRANSMISSÕES TRANSCRITAS (NúMERO) - ANUAL - 1944-76 

CTE CCR LENR TEND EST. DUS DUR DUM DUA R2 F DW N 
(1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-78) 

p 

2086, 7 3900,4 -331,6 463,1 -. 170 .8948 55,3 1,21 31 
( . 76) (4,81) ( .6) (5,0) (4,59) 

2485,0 3789,5 -401,3 470,8 -.1711 .8973 52,4 1,38 29 .27275 
(.66) (3,17) ( .6) (3,65) (3,44) 

-2021 3768,2 627,7 426,5 -.1710 - 86,04 -1941,5 .9747 154,4 1,22 31 
(1,19 ) (9,09) (1,66) (8,88) (8,6) (.49) (7,43) 

-1043 3417,1 429,3 435,6 -.1678 - 60,47 -1882,0 .9826 207,6 2,43 29 .46195 
(.53) (5,52) (1,12) (6,75 ) (6,66) ( .35) (8.17) 

-1354 1732.8 630,5 263,5 - .109 3 370,9 1048,1 852,5 - 996,0 .9853 184,7 2,24 31 
( .99) (2,85) (1,95) (4,13) (3,95) (2,43) (3,89) \ (3,02) (2,94) 

NA FORMA LOGARITIMICA 
f--' 

28,15 .6123 -.4879 .1544 -1,91 .8883 51,7 .96 31 U1 ..,. 
(2,61) (1,09) (1,25) (2,82 ) (2,03) 

39,97 • 052 -.9157 .1975 -3,24 -.232 -1,13 .9568 88,7 1,1 31 
(5,06 ) ( .13) ( .33) (5,19 ) (4,43) (1,70) (5,58) 

29,27 .7773 -.0159 .1464 -2,22 -.115 -.9194 .9705 120,5 1,88 29 .57923 
(3,61) (1,64) ( . 056) (3,69) (2,99) ( .92) (5,35 ) 

VARIÁVEL DEPENDENTE.EM VALOR 

-1746 437,7 501,7 56,46 -. ° 345 .8527 37,64 1,32 31 
(3,22) (2,22) (4,48) (3,06 ) (4,71) 

-938,8 407,02 282,5 4':),50 -.02':)8 232,4 24,55 .9432 66,4 1,644 31 
(2.21) (3,91) (2,98) (3,77) (5,17) (5,29) ( • 37) 

-lO 82, O Jl1,':) G7,42 91,50 -.020 39,93 -339,5 .9743 138,8 .926 29 .93100 
(2,53) ( :71) (.82) (4,58) (3,31) (l,OG) (G ,1) 



TABELA 5 

RJ CONSTRUÇÕES LICENCIADAS - ANUAL - 1944-7,8 

CTE CCR LENR EST. EST. DUS DUR DUM DUA 
R

2 
DW N 

(1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-78) F p 

611,8 -206,4 - 8,8 23,5 -.0095 .3001 2,89 1,30 33 
(2,84) (2,02) ( . 23) (1,7) (1,49) 

816,5 -246,18 -31,99 34,07 -.01326 .4897 6,24 2,26 31 .48211 
(2,77) (1,59 ) (.71) (1,85) (1,58) 

423,93 -208,96 78,23 37,58 -.01779 ~\ 48 13 - 99 68 .4037 2,93 .937 33 
(l,54) (2,0) (1,31) (2,87) (2,99) (1,23) (1,69) 

~ .... 
69 7, 78 -318,24 4,84 45,39 -.01521 -158,25 -194,4 .6987 9,27 2,64 31 .73092 lTl 

(2,84) (2,11) ( .12) (3,01) (2,22) (4,28) (3, 79) Vl 

325,2 170,9 18,08 49,9 -.0195 -171,02 -199,8 -260,4 .6137 5,67 1,39 33 
(l, 4 3) (l,27) ( • 35) (4,44) (3,96) (3,69) (3, (3) (3,99) 

722,9 -21;7,0 - 4,07 57,8 -.0200 - 96,04 -237,7 -268,9 .7038 7,81 2,68 31 .70493 
(2,8') (1, lU) (.10) (2,4) (2,07) (.70) (1,91) (2,14) 

NA FORMA LOGARI'I'IMICl\. 

37,16 -2,65 -.15 .1446 -3,J~ .2602 2,46 1,12 33 
(2, 33) (2,8'» (.44 ) (1,98) (2,10) 

56,48 -3,48 . ]02G .2195 -5,179 -.473 -.973 .3570 2,40 1,2 33 
(2,90) (3,46) (. 72) (2,52) (2, 76) (1,43) (l,97) 

40,74 -2,27 -.0447 .1906 -3,512 -.7981 -1,09 .5927 5,82 3,73 31 .56642 
(2 , 3[\) (2,~~O) ( . 14) (2,59) (2,14) (2,82 ) (2,80 ) 

()1)~;.: r;;w ll~ ()h~;erv:I(;(~('f; d(· C()ll~;Ll'Il(J)('S li('''llcjad:1~) pnr:l a Vari:í\l(~l "DlIlIlIlly" dl' 1965-67. 



TABELA 6 

SP TRANSMISSÕES TRANSCRITAS - ANUAL - 1944-78 

DUS DUR DUM DUA R2 CrrE CCR LEI:·m TEND EST (1965-67) (196 8-70) (1971-74) (1975-78) F Ull N p 

10138 1Cl68,4 -2441 -144,3 .1625 .9297 95,8 .86 34 
(1,3) ( .5) (1,72) (1,25) (6,6 ) 

-6179 4189,6 750,3 -367,4 . 147 .9526 135,2 1,14 32 .74104 
( .64) (1,38) (.41) (1,52) (2,69) 

10477 438,8 -2405 -229,1 .1902 665,7 -730,7 .9424 73,64 1,09 34 
(1,41) (.19 ) (1,79) (1,34) (3,14) ( . 86) (.51) 

-3831 3808,9 182,03 -455,1 .1953 ~. - :..: 75,4 -1188,6 .9553 89,1 1,08~ 32 .63115 
( . 38) (1,18) (.096) (1,91) (3,1) ( .1) ( .99) 

.9706 
~ 

6796,5 -2925,8 -794,4 -412,0 .1975 141,1 2639,4 2157,4 1046,4 103,3 1,48 34 lJ1 

(1,06) (1,50) (.56 ) (2,79 ) (4,33) (.21) (2.95) (2,18) (.70) 0'1 

NA FORMA LOGARITIMICA 

22,4 .152 -.432 .1684 -1,38 .9210 84,5 . 78 34 
(4,53) (.26) (1,33) (4,27) (2,66) 

14,88 .9259 .1197 -.8406 .08983 .9536 138,7 1,58 32 .72781 
(2,47) (l,45) (.28) (1,25 ) (2,19) 

14,96 .4271 -.556 .1099 .S305 .3608 .3545 .9433 74,85 1,23 34 
(3,02) (.82) (1,93) (2,79) (l,O) (3,12) (2,62) 

14,81 .9946 .063 .0889 .8035 .0957 .0740 .9540 86,47 1,58 32 .66522 
(2,50) (1,49) ( .14) (2, O 1) (l,21) (.63) (.36 ) 

10,78 . 059 -.137 . 050 -. 281 .103 .6042 .7699 .8565 .96:70 91,6 1,61 34 
(2,58) ( .13) ( .44) (1,2G} (.66) (.68) (2,93) (3,87) (3,59) 

Continu.l. ... 



Continuação da Tabela 6. 

CTE 

1692,1 
(.82 ) 

-1837,04 
(.7l) 

1899,9 
(1,09) 

-1061,3 
( . 49) 

! 
r::: 
CI 

~;;f 
ii!!:O 
c~ 
.la 

~f1 
c f:': 
a') c:. 
171 
-i :; .. 
Or, 
e;...:, 
C/ :'1'; 

,,~ 

i!;! 
=, 

CCR LEJ.JR 

- 762,0 -320,1 
(1,3) (.85 ) 

367,0 289,15 
(.45) (.60 ) 

-1051,2 -318,78 
(1,94) (1, ° 1) 

29,85 147,8 
( .04) (.37) 

TEND 

-181,8 
(5,97) 

-234,24 
(4,11) 

-220,98 
(5,51) 

-286,6 
(5,99) 

EST. 

.8116 
(12,48) 

.07975 
(6,44) 

.0948 
(6 ,65) 

.1034 
(7,86) 

DUS 
(1965-67) 

DUR 
(1968-70) 

DUM 
(1971-74) 

VARIÁVEL DEPENDENTE EM VALOR 

\ 197,5 
(1,08) 

57,4 
(.35) 

DUA 
(1975-78) R2 

.9411 

.96l7 

-356,2 .9617 
(1,06) 

-594,2 .9759 
(2,26) 

F DW N p 

115,9 .84 34 

169,35 1,65 32 .66331 

113,15 .95 34 

168,9 1,06 32 
I--' 

.56917 (Jl 
-J 



TABELA 7 

SP CONSTRUÇÕES LICENCIADAS - ANUAL - 1944-78 

DUS DUR DUM DUA 
R2 CTE CCR LENR TEND EST (1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-76) F DW N p 

654,3 269,8 -163,7 55,4 -.01015 .5768 9,88 .63 35 
( . 47) (.70) ( .65) (2,72) (2,33) 

-506,7 -248,6 76,47 163,3 -.0334 .8012 27,2 1,82 34 .87535 
(.37) ( .6) ( . 29) (3,02) (3,37) 

235,4 502,8 81,8 95,01 -.0293 564,3 480,9 .8980 41,09 1,886 35 
( . 34) (2,37) ( .66) (6,05) (5,17) (7,79) (3,61) 

137,2 286,9 53,4 81,20 -.0291 37,55 182,? 681,6 623,3 .9163 35,6 2,08 35 
( .18) (1,26 ) ( . 33) (4,67) (5,39 ) (.47) (1,71) . (5,81) (3,55) 

\ 
~ 

NA FORMA LOGARITIMICA 
I-' 
V1 
CP 

19,22 -2,01 - .5739 .1597 -1,21 .6602 14,57 .77 35 
(2,48) (2,24 ) (1,12) (2.61) (1,48) 

40,97 .5137 .4381 .1677 -3,72 .8059 30,1 2,17 34 .86615 
(4, O) ( . 59) (.73) (2,60) (3,42) 

26,997 -2,19 -.322 .2153 -2,15 .1278 -.7053 .8493 26,31 1,804 35 
(4,41) (3,43) ( .90) (4,46) (3,25) (.88) (4,14) 

28,88 -1,922 -.6587 .2512 -2,197 -.2724 -.1410 -1,028 .8563 22,99 2,005 35 
(4,58) (2,89 ) (1,43) (4,38) (3,33) (1,14) (.51) (3,12) 
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ma logaritimica quanto a 1inear apresentam bons ajustamentos, 

o que não nos permite escolher a melhor formulação funcional 

entre ambas. 

Com o objetivo de tecer alguns comentários so-

bre os resultados obtidos e discutir alguns pontos levantados 

nos capitulos anteriores, faremos uma análise dos impactosdas 

variáveis explicativas separadamente. 

V.3.1 - O efeito dos custos de construcão , 

Como assinalamos no capitulo 11, o efeito da 

introdução dos custos de construção como "proxy " par a preços 

no modêlo, está sujeito a uma dupla interpretação, ou seja, 

pode refletir variações sobre a curva de oferta (que equiva-

leriam a variações nos preços dos serviços de habitação) ou 

deslocamentos da curva devido a alterações de custo geradas 

por outros segmentos da economia. No modêlo de Muth, a hipó-

tese implicita, e que as variações no custo se refletiriam ao 

longo da curva de oferta(em consequência de variaçoesna der.an-

da por serviços de habitação), o que, dado o setor deconstru-
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ção residencial participa\em aproximadamente 30% da construção 

-civil(no Brasil) de modo geral, nao nos parece uma hipótese 

realista. 

Portanto, podemos supor que, em sua maior párte, 

as variações nos custos de construção refletiriam variações e-

xogenas ao mercado de habitações, sendo necessária uma reinter-

pretação do coeficiente estimado para os custos ( em lugar de 

interpretá-lo como variações de preço ). Caro pt"ccurarros ITOstrar no 

capitulo 11, as variações nos custos de construção levariam a 

deslocamentos da curva de oferta de habitações, o que, levaria 

dado o preço dos serviços de habitação aproximadamente ccns-

tantes - a variações no.volume de novas unidades transaciona-

das. 

Ao utilizarmos a area licenciada como variável 

dependente, o coeficiente estimado para os custos de constru-

-çao e significativamente negativo na maior parte das equaçoes 

a exceçao da especificação da função na forma linear em são 

Paulo (na forma locarfimica o coeficiente e também negativo) . 

Segundo nossas interpretações sobre o impacto dos custos, e 
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devido ao fato da variável dependente captar o comportamento 

da produção de novas habitações ( como vimos na seção V.l )po-

demos concluir que as variações nos custos teriam,efetivamen-

te, um impacto no sentido de deslocar a curva de oferta . de 

novas habitações. 

Ao utilizarmos as transações transcritas como 

variável dependente, o sinal dos coeficientes dos custos se 

inverte em todas as estimações tanto no Rio de Janeiro ~ em 

são Paulo, ó que evidencia a impossibilidade da utilização 

dessa medida como aproximação para as transações com novas u-

nidades, exigindo uma reinterpretação do modelo para comore-

endermos seu comportamento. Como vimos pela análise das ver-

sões mais recentes do modelo de alterações no estoque, o cus-

to da construção influenciaria a escolha do indivíduo entre 

comprar habitações existentes ou novas habitações uma ele-

vação nos custos de construção levaria os indivíduos a prefe-

rir comprar no estoque (as transações transcritas incluem as 

transações no estoque e com novas habitações). Como um aumen-

to de custos contrai a curva de oferta, diminuindo as transa-
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çoes com novas habitações~, o resultado obtido sugere que o 

impacto de um aumento nos custos levaria as transações no es-

toque a aumentar de forma mais que proporcional a queda nas 

transações com novas unidades. 

Podemos explicar tal comportamento de duas for-

mas diferentes. Por um lado, o aumento nos custos pode gerar 

urna expectativa de aumentos futuros o que levaria os indivíduos 

a anteciparem suas compras; corno há urna contração na oferta de 

novas unidades, o aumento da demanda tendera a ser dirigido ao 

estoque fazendo com que as transações no mesmo aumentem mais 

que proporcionalmente a queda nas transações com novas habi-

tações. 

Urna outra hipótese coerente com tal comporta-

mento, é que o aumento dos custos seria acompanhado por au-

mentos no nível de renda, o que levaria os indivíduos a pro-

curar satisfazer o aumento da demanda no estoque, corno pode-

mos visualizar na figura 20. 

o aumento de renda levaria a curva de de~anda 

por serviços de Do para Dl' mas ao mesmo tempo, teríamos lli~a 
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FIGURZ\. 20 

SIMULTANEIDADE DOS AUMENTOS DA RENDA E DOS 

CUSTOS DE CONSTRUÇÃO 
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contração na oferta de novas habitações de So para Sl gerada 

pelo aumento nos custos de construção.Como o aumento da renda 

não poderá ser satisfeito pela aquisição de lli~ numero maior 

de novas habitações, os individuos proarrarão satisfazer o au-

mento de suas necessidades através de uma mudança de posição 

no estoque, o que levaria a um aumento mais que proporcional 

nas transações com o estoque tal como foi observado. 

Como vimos pela análise de Evans(l), tal com-

portamento poderia ser explicado através da pressão sobre os 

custos de construção no setor residencial gerado pelo aumento 

dos gastos na economia(capitulo 11). Portanto, a evidência a-

presentada parece indicar que suas hipóteses esta~iam corre~. 

A elasticidade dos custos de construção em relação as unida-

des transacionadas como um todo no Rio de Janeiro - estimada 

através dos pontos médios - estaria entre 1,5 e 2,2; em rela-

ção às construrões licenciadas entre 1,3 e 1,7, o que signi-

fica que um aumento de 10% nos custos de construção levaria~ 

a um aumento de aproximadamente 17% nas transações no mercado. 

(1) ," .. ." . 19 Evans, N.K., MacroeconomlC ACtlVlty ,opus Clt. P6' 1. 
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Em são Pau~o a elasticidade dos custos de cons-

trução em relação as construções licenciadas na forma linear 

não apresenta U!n coeficiente significamente (a um nivel de 10%). 

Do mesmo modo, a elasticidade em relação as transações trans-

- .",. --critas nao e significante em algumas regressoes. Nas equaçoes 

em que o coeficiente estimado assume o valor esperado e é sig-

nificante, as elasticidades se situam em torno de 1 para as 

transações e de 2 para as construções licenciadas, o que sig-

nifica que um aumento de 10% nos custos levaria a um aumento 

de 10%, nas transações, e a uma queda de 20% nas construções 

licenciadas. 

V.3.2 - O Impacto de Variações na Renda 

A renda tem um impacto posi ti vo sobre a demanda 

por serviços de habitação e consequentemente, sobre o volume 

de transações no mercado. Entretanto, como procuramos mostrar 

no capitulo 11, existem algumas peculiaridades no mercado de 

habitações que fazem com que seu efeito nao seja direto como 

mencionado acima. Vimos que, através das relações entreo cres-
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cimento da renda e os cus\os de construção por um lado e a dis-

ponibilidade de crédito ao setor (condições de financiamento) 

por outro, o efeito final de variações na renda tende a ficar 

indeterminado. 

Os resultados obtidos parecem confirmar a ~s-

tência dessas relações, pois, o coeficiente da renda nao se 

apresentou significativamente diferente de zero a um nível de 

significancia de 5% - tanto para as construções licenciadas 

como para as transações transcritas como variáveis dependente 

nos dois municípios. Nas estimações em que o coeficiente es-

timado se apresentou diferente de zero, assume valores tanto 

positivos corno negativos, nao sendo possível a caracterização 

de seu impacto. O coeficiente estimado para a renda assume o 

valor esperado somente no caso das formulações mais completas 

(com as condições de financiamento) das estimações com as 

trancrições transcritas para o Rio de Janeiro . 

O comportamento observado pode, portanto, ser 

creditado a essas interrelações, por um lado, numa análise si-

milar a desenvolvida no item anterior, o impacto do arnocmto da 
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renda sobre as transações com novas unidades dependerá de 

seu impacto sobre os custos de construção. No caso desse im-

pacto ser pequeno, haverá um aumento nas transções com novas 

unidades, e vice-versa; a magnituda do efeito de variações na 

renda sobre os custos dependerá ainda dos setores em que o 

crescimento se deu em maior grau - no caso desses setores u-

tilizarem mais intensivamente os insumos da construção resi-

dencialo impacto sobre ·os custos sera maior (ver capítulo lI, 

pago ). Portanto o impacto dos aumentos de renda sobre os 

custos e consequentemente sobre a curva de oferta e a produ-

çao de novas habitações, dependera dos setores onde o cresci-

mento se dá mais intensivamente, o que pode levar a uma ele-

vada variância no coeficiente(efeito) da renda. 

-Por outro lado, podemos creditar a nao signi-

ficância dos impactos da renda ao fato da disponibilidade de 

crédito ao setor variar anticiclicamente. Tal hipótese,entre-

tanto, deve sofrer algumas restrições quanto a sua aplicação 

para o caso brasileiro, pois, o principal ofertante de crédi-

to de um longo prazo durante o período avaliado e o estado. 
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Antes de 1964, o governo ~uava no mercado de crédito atravé~ 

principalmente, das Caixas Econômicas. Nesse período, podemos 

supor que a oferta de créditos de longo prazo tendesse a va-

riar na mesma direção do ciclo, pois, em fases de desacelera-

ção rítmo de crescimento deve-se observar uma contenção do 

crédito fornecido pelo governo, o contrário observando-se em 

fases de acerelação das taxas de crescimento. Do mesmo modo, 

no período posterior a 1964, com a criação do SFH, a comparti-

mentalização da poupança assegurou ao setor recursos que va-

riam em favor do ciclo tendência assentuada a partir de 

1966, com a criação do FGTS. Deve-se entretanto, levar tal CO~ 

clusão com certo cuidado,v pois , o fenômeno observado em outros 

países a tendência do crédito ao setor ser resídual, como 

uma aplicação de segunda linha -, deve existir também no Bra-

sil, e mecanismos de ajustes (como, recentemente, a redistribui-

çao dos recursos através da dívida pública) devem ter sidoen-

contrados pelo mercado. 

Portanto, a explicação da não significânciados 

coeficientes estimados para a renda através de sua interrelação 
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com as condições de financiamento não pode ser totaJmente acei ta 

para o caso brasileiro. Entretanto, a omissão das condições 

-de financiamento nas equaçoes estimadas, pode estar gerando um 

problema de erro de especificação, o que levaria a existência 

de viés nos coeficientes estimados, sendo o viés tão maior 

quanto maior for a correlação entre as variáveis omitidas e as 

incluídas (1) . Podemos observar, que ao aplicarmos o método de 

Cochrane - Orcutt(2) , com o objetivo de eliminar a autocorre-

lação nos resíduos, o coeficiente estimado para a renda sofre 

grandes variações o que pode ser creditado a erros de especi-

ficação - a existência de autocorrelação não tem o poder de 

viesar os ~stimadores(3). 

Devido a esse fato, ao introduzirmos as vari-

áveis "dummies" para captar as alterações recentes nas condi-

çoes de financiamento, devemos esperar que o coeficiente es-

timado da renda tenha um melhor ajustamento. Entretanto, a 

introdução das "Dumrnies" faz com que somente no caso das trar.s-

(l)Veja-se Jhonston,J., "Econometric Hethods", New York, 
Kogakusha Ltd., 1972, pg. 169 

(2)Veja-se Jhohston, J. Ibid, pg. 262 

(3)Veja-se Jhohston, J. Ibid, pg. 246 

~[cGrau-Hill 
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missões transcritas no Rio ~e Janeiro o coeficiente estimado 

seja significati va'11ente cJiferente de zero; no caso de são Paulo o 

coeficiente permanece indefinido - possivelmente devido a cmis-

são das condições de Íinanciamento para os outros períodos. 

A análise acima sugere que o efeito de vari-

açoes na renda seria positivo ao utilizarmos o total das tran-

sações(transmissões transcritas) (1) e indeterminado no caso 

das transações com novas unidades. o que parece confirmar as 

observações feitas quanto aos impactos das variações da renda 

sobre os custos de construção. 

Finalmente, poderíamos creditar a não signifi-

cância dos coeficientes estimados a aspectos puramente esta-

tísticos ou econométricos. Por um lado, a introdução do con-

sumo de energia elétrica industrial como "proxy" para a renda 

nestes municípios pode estar gerando um problema de erro de 

medida - especialmente no Rio de Janeiro onde a participação 

da indústria no total do produto e menor. Por outro lado, ob-

(1) A elasticidade renda das transmissões no Rio de Janeiro se situou' em 
torno de 2,3, o que siginifica que um aumento de 10% no crescimento, da 
renda elevada em 23% as transações no mercado. 
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servou-se ao longo da sér~e um elevado grau de correlação en-

tre a medida de crescimento da renda e a evolução do estoque 

de habitações 0,87 e 0,98 nos casos do Rio de Janeiro e são 

Paulo respectivamente. Podem existir, portanto, problemas de 

multicolinearidade, principalmente no caso de são Paulo, que 

não nos permitiriam separar os efeitos de ambas as variáveis 

- o que poderia explicar a não significância do coeficiente 

estimado da renda em sã~ Paulo, mesmo introduzindo-se as con-

dições de financiamento. 

V.3.3 - O efeito de variações no estoque 

Como vimos, um aumento no estoque deverá ter 

como efeito a diminuição do excesso de demanda, que leva aur.a 

contração na demanda por novas habitações (no modêlo de Muth), 

diminuindo desse modo o fluxo de novas unidades. No outro mo-

dêlo de fluxo x estoque apresentado, um aumento no estoquele-

varia a uma diminuição no preço dos serviços, o que desincen-

ti varia a compra de novas habitações. Ter íamos, segundo as duas 

formulações, um impacto negativo da expansão do estoque sobre 
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o fluxo de novas unidades. 

Em todas as equações em que as construções li-

cenciadas foram introduzidas como variável dependente o coe-

fi ciente estimado e o esperado (negativo) ~ apesar do alto coe-

ficiente de correlação entre a evolução do estoque e a renda 

- que poderia gerar problemas de não identificação do impac-

to das duas variáveis, como vimos anteriormente. 

Ao utilizarmos as transações transcritas como 

variável dependente, o efeito da variaçao no estoque deixa de 

ser claro, pois as transações no estoque podem aumentar quan-

do o estoque aumenta pelo fato do estoque ser maior. Teríamos, 

portanto, uma reação negativa por parte das transações com 

novas unidades e um efeito possivelmente positivo por parte 

das transações no estoque, o que faz com que o efeito de uma 

variação no estoque sobre as transações efetuadas fique inde-

terminado. 

Os coeficientes estimados nas equaçoes que u-

tilizam as transações transcritas são negativos no caso doRio 

de Janeiro e positivos em são Paulo quando utilizamos a forma 
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linear. Podemos atribuir tais constatações a indeterminação do 

efeito da variação no estoque ou a elevada correlação entre essa 

variável e a renda, pois o coeficiente do estoque poderia es-

tar captando os impactos do aumento de renda em tais regres-

-soes o que confirmaria as conclusões do ítem anterior so-

bre o impacto da renda nas transações transcritas. 

V.3.4 - As Condições de Financiamento 

A análise teórica feita no capítulo II,mostrou 

a importância nas condições de financiamento na determinação 

da demanda por habitações. Entretanto, não há informações dis-

poníveis quanto a sua evolução no caso brasileiro. Para con-
~. 

tornar esse problema, foram introduzidas variáveis "Durnrny "can 

o objetivo de aproximar o efeito das condições de finaciarnento 

a partir de 1964 quando da criação do SFH e de mecanismos de 

incentivo ao setor. 

Em anexo, são mostradas as principais altera-

ções e incentivos ao setor a partir de 1964. Se juntarmos os 

incentivos a produção e â compra de habitações podemos divi-
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dir a evolução do Sistema financeiro da Habitação em 4 fases 

distintas(ver anexo). A introdução de variáveis "dummies" pa-

ra esses períodos captaria o efeito dessas alterações (ou fa-

ses) de forma global - não e possível distinguirmos o efei-

to de uma queda na taxa de juros de uma variação nos prazos 

ou na legislação(por exemplo), pois as alterações se dão de 

forma conjunta . 

Ao introduzirmos essas variáveis "dummies" pa-

ra esses períodos, estamos supondo implicitamente que as con-

dições de financiamento permaneceram inalteradas para o res-

tante do período de observação(anterior a 1965), o que nao e 

uma hipótese irrealista, pois durante todo o período anterior 

a 1964 os financiamentos de longo prazo so eram fornecidos pe-

lo Governo(Caixas Econômicas Estaduais) com os juros e amor-

tizações pagos com base no valor nominal como consequência 

os juros seriam negativos devido a inflação levando a um ra-

-cionamento via quantidade (de financiamento) e nao via preços 

(taxa de juros). ~ necessário ressaltar que outras alterações 

-que ocorressem no mercado, nao captadas pelo modelo, nos anos 
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em que as "durnrnies" foram introduzidas, seriam captadas como 
\ 

efeito de alterações nas condições de financiamento, o que nos 

obriga a um certo cuidado na interpretação dos coeficientes 

das "durnrnies". 

No município do Rio de Janeiro, o impacto da 

introdução do SFH sobre as transmissões foi posi ti vo até 1974, 

sendo que o impacto maior se deu no período de 1968/1970. En-

tre 1975/1976, as alterasões na legislação levaram a uma que-

da nas transações. Ao utilizarmos as construções licenciadas o 

coeficiente estimado das "durnrnies" foi negativo, o que sugere 

que o efeito da introdução so SFH sobre as transações com no-

vas unidaàes foi negativo. Tal afirmação não está de acordo 

com o que deveríamos esperar com base no modelo teórico,o que 

sugere a existência de outros fatores (não incluidos no modeld 

que seriam responsáveis por tal comportamento. 

Em termos econométricos, a existência desses 

fatores poderia ser detectada pela elevada sensibilidade àos 

coeficientes estimados as alterações na forma funcional (intro-

dução das variáveis "durnmies") e a introdução do método de 



176 

Cochrane-Orcutt, que estariam sendo viesados pela omissãodes-

sas variáveis. Podemos afirmar, que o mercado de novas habita-

ções no Rio de Janeiro sofreu restrições crescentes a partir 

de 1965, restrições que não podem ser explicadas através de 

variações de demanda, que se expandiu no período devido às mai-

ores facilidades de crédito . 

o comportamento das transações com novas habi-

tações a partir de 1965 deve ter sido gerado por uma contração 

na oferta de novas habi~ações. Ao analisarmos os fatores que 

poderiam gerar tal contração, pela análise do capítulo II,ve-

rifica-se que a única possibilidade seria através de um au-

mento nos custos de terreno, pois os custos diretos estão na ." 

equaçao e as condições de financiamento tiveram um impactofa-

vorável tanto na produção como no consumo. No gráfico da fi-

gura 21 o aumento nos preços de terra contrai a oferta de no-

vas habitações gerando uma queda na produção. No caso avalia-

do o efeito da contração na oferta teria sido superior ao efei-

to da expansão da demanda sobre as transações com novas unida-

des, o que levaria a uma diminuição do fluxo de ONo para 001 no 
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FIGURA 21 
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gráfico . 

t; necessário ressaltar-se que o aumento dos 

preços do terreno, e derivado a partir de um aumento na dErr&~-

da por habitações de modo geral, o que sugere um processo "de 

causaçao partindo de um aumento na demanda por novas habitações, 

-que gera um aumento no preço do terreno (caso o Governo nao au-

mente a oferta dos mesmos - ver figura 8) que por sua vez con-

trai a oferta de novas hftbitações. 

Caso a análise acima esteja correta, o Governo 

ao criar maiores facilidades de crédito, .nao conseguiu no caso 

do Rio de Janeiro gerar um impacto positivo sobre o mercado-

no sentido de uma expansao da produção devido a inelastici-

dade da oferta de terrenos urbanos. 

No municipio de são Paulo o impacto sobre as 

transações no mercado(transcrições) se deu a partir de 1968,e 

perdurou até 1974, nos anos de 1965 a 1967 e de 1975 a 1978 

não houve um efeito significativo sobre as transações os 

- -coeficientes estimados para as "Dummies" nao sao significati-

vamente diferentes de zero, num intervalo de confiança de 10%. 
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Nas construções licenciadas, ao estimarmos a função na forma 

linear, obteve-se um impacto positivo a partir de 1968(de 1965 

a 1967 o coeficiente não apresentou significância a um nivel 

de 10%), e um impacto maior registrado en·tre 1971 e 1974 .. Ao 

estimarmos a função na forma logaritimica, quando a função a-

presenta um melhor ajustamento, o coeficiente estimado para as 

"Dununies" deixam de ser significantes( periodo de 1968 a 1970 

e 1971 a 1974), e assumem inclusive valores negativos(periodo 

de 1975 a 1978), o que sugere um comportamento similar ao ob-

servado no Rio de Janeiro, embora em menores proporções (n.o ca-

so do Rio de Janeiro o impacto e negativo inclusive para o pe-

riodo entre 1971 a 1974). 

o comportamento nos dois municipios foi similar 

para o caso das transações transcritas, onde o impacto da mel-

hora nas condições de crédito foi maior no per iodo de 1968 a 

1970. As transações com novas unidades, por sua vez, apresen-

tam um comportamento diferenciado, o que pode ser ~,~licado~ 

la evolução dos custos de terreno. Segundo essa interpretação 

o impacto do aumento nos custos de terreno em são Paulo -nao 
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teria sido sufuciente para~ contrair a oferta de novas habita-

-çoes ao ponto de gerar um impacto negativo sobre as transaçêSes 

com novas unidades nos per iodos anteriores a 1975. A partir de 

1975:os resultados sugerem uma contração na produção de novas 

habitações também no caso de são Paulo . 

V.4 - Comentãrios e Conclusões 

Os resultados obtidos na estimação das equações 

são de um modo geral satisfatórios, o que evidencia a possibi-

lidade de um tratamento mais rigoroso(formal) no mercado ha-

bitacional no Brasil, a par das dificuldades de obtenção de 

séries estatísticas apropriadas. 

Os problemas principais com os quais nos defro::-

tamos na estimação das equações (além das limitações dos dados 

disponíveis) foram gerados pela omissao de variáveis conside-

radas importantes - principalmente as condições de financia-

mento e os custos de terreno, que como vimos assumem papelLlr 

portante ao diminuirmos o nível de agregação - , que levam a 

uma distorção(viés) nos coeficientes estimados; e pela exis-
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tência de uma elevada corr~lação entre o consumo de energia 

elétrica industrial e a evolução do estoque, principalmenteno 

caso de são Paulo, o que tem como consequência uma perda da 

precisão da estimação dos coeficientes e faz com que não pos-

sarnos tecer afirmações seguras sobre a significativa -ou nao 

das variáveis explicativas do modelo(l) . 

Procuramos contornar esses problemas através 

de uma análise crítica dos resultados obtidos com base no 

modelo desenvolvido no capítulo 11 e numa análise econométri-

ca das implicações desses problemas. A análise econométrica 

fei ta parece indicar que os aspectos anticiclico scbre a cons-

trução de novas habitações, levantados no capítulo II,tem um 

papel importante na análise, o que ficou evidenciado pela não 

significância, de um modo geral, do coeficiente da renda no 

caso das construções licenciadas, e do impacto positivo dos 

custos sobre as transações no mercado. 

o impacto das maiores facilidades de crédito 

introduzidas a partir de 1964, foi positivo levando à umrraior 

(l)Veja-se por exemplo Jhonston, J. opus cit , 1972, pago 160/3. 
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volume de transações no m~rcado como um todo, tanto no Rio de 

Janeiro como em são Paulo, o que gerou um aumento na liquidez 

para os imóveis de um modo geral. Entretanto, o impacto sobre 

a indústria de construção(novas habitações), no caso do Rio 

de Janeiro foi negativo levando a uma diminuição das unidades 

licenciadas no período, o que terá como consequência uma menor 

expansao do estoque a médio prazo e manter os preços dos ser-

viços elevados. No caso de são Paulo o efeito liquido sobre a 

produção de novas habitações foi positivo, apesar de ter sido 

passageiro(não se manteve ao longo do tempo). 

Uma das possíveis causas para tal comportamen-

to - segundo o modelo desenvolvido no capítulo 11 a única ;:::os-

sível -, seria a elevação dos preços de terreno que levariam 

a uma contração na oferta. A evidência apresentada sugere a 

existência de uma inelasticidade maior no caso do Rio de J2-

neiro onde o aumento dos preços de terreno teriam sido re~n-

sáveis por uma contração da oferta capaz de inibir totalmente 

o efeito do aumento da demanda por serviços gerados'pelar.dior 

facilidade de crédito. O comportamento dos preços de terre~o 
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-no Rio de Janeiro pode ser explicado pela nao expansao da 0-
~ 

ferta de terrenos urbanizados por parte do governo (veja Fi-

gura 8) a uma taxa compatível com a do aumento da demanda de-

rivada por terrenos. No caso do município de S~o Paulo o au-

-mento na oferta de terrenos se deu a taxas que pelo menos nao 

geraram um aumento de preços capaz de contrair a oferta deno-

vas habitações num montante capaz de inibir o impacto da in-

trodução do SFH. 

Um dos principais aspectos levantados pela aná-

lise feita acima, e a importância que os custos de terreno 

assumem numa análise do mercado a um nível menor de agrega-

- -çao, pois, nesse caso a expansao da oferta de infraestrutura 

pelo governo determinará um maior ou menor impacto da expan-

são da demanda por serviços de habitação sobre a produç~o de 

novas habitações, e consequentemente o impacto da expansao 

da demanda sobre preços e quantidades. Uma política de aumen-

to da demanda por habitações seja através do fornecimento 

de crédito, subsidios diretos, ou outra qualquer - deve, ;?O:!:"-

-tanto, ser acompanhada por urna expansao da oferta de terrenos 
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coerente com a expansão da demanda; caso contrário, o efeito 
~ 

da política de incentivos a demanda, poderá ser totalmente ~ 

prometido, tendo como consequência somente uma forte elevacão 

de preços. 

~ nossa opinião, que no caso de países em de-

senvolvimento - onde há elevada escassez de serviços de in-

fraestrutura - , mesmo em estudos do mercado de habitações 

urbanas a nível nacional o efeito dos custos do terreno deve 

ser levado em consideração explicitamente na análise. Numa 

análise similar a desenvolvida anteriormente, caso a oferta 

de terrenos uroanos a nível nacional não se expanda signifi-

cativamente, o efeito de uma política de expansão de deman-

da por habitações ficará extremamente limitado. 

No caso do Brasil, o impacto da política ha-

bitacional a nível nacional, a partir de 1966, não deve ter 

sido diferente do que ocorreu nas cidades do Rio de Janeiro 

e são Paulo. Se olharmos para a Tabela 8, podemos constatar 

que a oferta dos serviços de infraestrutura a nível nacional 

teve um comportamento ainda menos satisfat6rio do que no ca-
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TABELA 8 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO TOTAL DOS DO;vlIC1LIOS 

DURÁVEIS URBANOS 

A NOS 

1960 

1970 

FONTE: CENSOS, Fundação IBGS. 

ÁGUA 

43,4% 

54,4% 

LUZ 

72,5% 

75,6% 

ESGOTO 

27,6% 

22,3% 
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so dos municípios avaliados, pois, a participação desses ser
~ 

viços sobre o total de domicílios e menor e a evolução da 0-

ferta desses serviços na decada, foi menor do que no caso dos 

municípios avaliados. 

Portanto, o impacto da política habitacionalno 

mercado de habitações urbanas no Brasil deve ter sido limita-

do pela escassez de terrenos urbanos. O efeito liquido da DO-

lítica deve ter gerado,_portantc, um impacto pouco significa-

tivo sobre a produçao de novas habitações e consequentemente 

-urna expansao do estoque menor que a desejada, assim corno Q~a 

elevação nos preços dos serviços de habitação. 

Com o objetivo de tecer maiores consideracões 

sobre os aspectos levantados anteriormente e de analisar a 

adequação do modelo para a análise de curto prazo, fare~ no 

Capitulo a seguir urna análise do comportamento do mercado, nos 

dois municípios, a partir de 1966. 



187 

A N E X O 

Principais alterações na legislação e na atua-

-çao do Sistema Financeiro àe Habltação. 

1964 - Lei 4380, de 21/08/1964. 

Cria o Sistema Financeiro de Habitacão com o objetivo 

de possibilitar a aquisição de moradia à população. Fixa nor-

mas de aplicação dos recursos, dando prioridade a construção 

de conjuntos habitacionais. 

Fontes de Recursos: Letras Imobiliárias, Sociedades de 

Crédito Imobiliário e Caixa Economica Federal. 

Obs.: O limite d~s aplicações era de 500 s.m. (salá-

rios mInimos). 

1965 - Decreto-lei 56793/1965. 

Dispõe sobre amortizações e juros com base no salário 

bruto. 

Lei 4864/1965. 

EstImulo as Indústrias de Construção Civil, 10% de 

desconto no Imposto de Renda na fonte pelos pagamentos de pes-
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soas jurídicas as físicas. 

1966 - Lei 5107/1966. 

Cria e regulamenta o FGTS, que passa a se constituir 

numa das principais fontes de recursos do Sistema Financeiro 

de Habitação. 

A utilização do FGTS para compra de moradia so pede 

ser feita apos 5 anos e caso corresponda a 30% do financia-

mento total. 

1968 - Lei 5455/1968. 

Altera a lei 4380 reduzindo a taxa de juros e de a~r-

tização para os indivíduos com renda superior a 6 salários~I-

nimos. 

RD 16/68 

Aprova disposições sobre o mercado de hipotecas (ná-

ximo 150.000 UPC's). 

RC 31/68 

Dispões sobre os limites de financiamento para os ad-

quirentes finais, sobre as aplicações do SBPE e sobre valores 

máximos de imóveis a serem financiados. 
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Decreto-lei 401. 

Desconto de 3% na fonte aos pagamentos a empreiteiros. 

1969 - Porto GB-483. 

Abatimento de até 15% da renda bruta das quantias -a-

plicadas em despesas vinculadas ao Sistema Financeiro de Ha-

bitação. 

RD 11/69 

Estabelece normas para as entidades vinculadas so SBPE 

fixando custos de operaçao e taxa efetivas finais. 

1971 - RC 23/71 

Define o Sistema de Amortizações Constantes em conjwr 

to com as RD's 56/71 e 68/71, sendo que esta última especifi-

ca ainda que parte do pagamento pode ser feita com imóveis com 

mais de 180 dias de habite-se. 

RC 24/71. 

Estabelece limites de financiamentos e de valores mí-

nimos de imóveis. Reinterpreta a lei 4380 possibilitanto liDa 

ampliação nas faixas das aplicações do Sistema Financeiro de 

Habitação (em conjunção com a RD, 68/71 e a RD 52/71). 
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RC 25/71. 

Estabelece condições para as aplicações do Sistema Fi-

naceiro de Habitação para construçao ou aquisição de casa pro-

pria. Define taxas de juros e prazos (em conjunção com a _ RD 

58/71 e a RD 52/71). 

1974 - RC 36/74. 

Estabelece condições gerais para financiamento, refi-

nanciamento, empréstimos e repasses concedidos pelas entida-

des do Sistema Financeiro de Habitação. Limita o Financiamen-

to em 2250 UPC, determinando taxas de juros e prazos para os 

mesmos. 

1975 - RD 8/75 

Regulamenta a aplicação da RC 36/74 as operaçoes de 

empréstimo, financiamento e refinanciamento. 

1976 - Resolução 386 (BACEN) 

Determinações principais: 

i) proibe o financiamento para compra de terrenos; 

ii) proibe o desconto, nos bancos de investimento, de 

notas promissórias geradas por financiamento; 
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iii) proíbe a retenção de poupança de 15% sobre o valor 

do im6vel pelas construtoras (poupança que seria a-

plicada na compra de terrenos); 

iv) determina o limite de 350 UPC's as Caixas Econômi-

cas (Estadual e Federal). 

-. RC 29/76 

Regulamenta a aplicação da resolução 386 do BACEN.Cir-

cular 311 (BACEN) . Veda a apresentaçao como garantia nas ope-

- -praçoes de capital de giro de terrenos que nao sejam de uso 

próprio de empresa; empréstimos ou unidades habitacionais e 

notas promissórias ou qualquer outros títulos relacionados com 

promessas de compra e venda ou alienação. 

Com base na evolução da legislação, podemosdi-

vidir a atuação do Sistema Financeiro de Habitação em quatro 

períodos distintos: 

19 período 1965/67 - Implantação do SFH. 

29 período 1968/70 - Criação de incentivos ao~-

cado através principalmente da redução 

nos juros e outros. 
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39 período Reinterpretação da Lei 4380, 

possibilitando uma ampliação nas fai-

xas de aplicaçao do SFH. 

49 período Caracterizou-se pela tentativa do go-

verno de diminuir o nível de atividade 

no mercado. 



CAPITULO VI 

o COMPORTMIE~TO DO r·1ERCADO NO CURTO PRAZO - ANÁLISE DO 

CO:,lPORTMIENTO EM ANOS RECENTES 

Como tivemos oportunidade de ressaltar no ca-

pítulo anterior, um dos principais fatores limitativos a ex-

pansao de setores que necessitam de um prazo maior de matura-

ção dos investimentos (em países em desenvolvimento), como e 

o caso do setor habitacional, é a inexistência de entidades 

dispostas a fornecer créditos de longo prazo. 

Com o intuito de possibilitar condições de fun-

cionamento ao mercado habitacional, o governo brasileiro tem 

se preocuprado, nas duas últimas décadas principalmente, em 

criar mecanismos de incentivo ao setor. As formas básicas 

encontradas pelo governo para fazer frente a esses problemas, 

foram a introdução da corrreçao monetária como mecanismo de 

manutenção do valor real dos contratos e, no caso específico 

do mercado habitacional, a criação do Sistema Financeiro da 

Habitação que tem como objetivos direcionar recursos finan-

ceiros para o setor, fornecendo créditos de longo prazo tanto 
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ã compra quanto a produção de habitações, e possibilitar as 

populações de baixa renda a aquisição de moradias. 

Com a criação do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) em 1966 (Lei 5.107/66), que veio se juntar 

ã captação de Letras Imobiliárias, das Sociedades de Crédito 

Imobiliário, e aos recursos das Caixas Econômicas, o volume 

de recursos disponíveis para o setor cresceu de fon1a acen-

tuada. A partir de 1971 com uma nova regulamentação das apli-

cações do setor (principalmente através da RC-24/7l), o volu-

me de crédito disponível para as aplicações em imóveis em di-

ferentes faixas de renda aumentou de forma significativa. 

Como vimos no Capítulo 11, as condições de fi-

nancimanto, tanto para a compra como para a produção de habi-

tações, desempenham papel extremamente importante na determi-

-naçao da oferta e da demanda no setor. Portanto, a primeira 

vista, a política habitacional ao direcionar recursos co .Llnan-

ceiros para o setor agiu no sentido de expandir tanto a ofer-

ta como a demanda por habitações. Caso tal afirmação se ve-

rificasse, deveríamos observar uma expansao mais que nronor-
~ ~ 
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cional sobre as quantidades produzidas do que sobre os preços , 

de mercado (ver Figura 22 a seguir). Tal conclus~o, se con-

frontada com a evid~ncia empIrica, - veja-se Tabela 9 a se-

-guir - nao nos parece correta, pois, enquanto a area residen-

cial aprovada para a construç~o no Rio de Janeiro aumentava de 

46,78% no período do "boom" de 71/73, o alli'11ento real dos pre-

ços do mesmo perIodo foi de 84,54%,nos anos seguintes verifi-

ca-se um aumento contInuo_dos preços e uma queda na area re-

sidencial aprovada - em S~o Paulo o aumento real de preços 

não atinge aos níveis do Rio de Janeiro, mas também e elevado 

(41% entre 1971-73). 

Podemos constatar o elevado aumento de preços 

nas figuras 23 a 27, onde temos índices de ev01uç~0 de nreco 
~ , 

médio de comercializaç~o dos imóveis e de aluguel no Rio de 

Janeiro e em S~o Paulo comparados a evoluç~o dos custos rle 

construçao. Verifica-se que principalmente a partir de 1971, 

tanto os preços de aluguel como de comercializaç~o no Rio de 

Janeiro e em S~o Paulo, apresentam uma acelerada elevaç~o, en-

quanto os custos de construç~o se mantêm relativamente está-
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FIGURA 22 
i 

IHPACTO DAS CONDIÇÕES DE FINANCIM1ENTO 

PH PH ~ 

H NH 



TABELA 9 

EVOLUÇÃO NA ÁREA RESIDENCIAL E DE PREÇOS DE NOVAS HABITAÇÕES NO RJ E EM SP 

RIO DE JANEIRO 
ANOS 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Área Residencial 
2 

(1000 m) 

575,1 

417,7 

1662,2 

2019,4 

2607,1 

1218,5 

1583,5 

1788,6 

1518,9 

1330,5 

1248,8 

1237,9 

1337,3 

t, m~dia de 6 meses 
** m6Jin de 9 meses 

--- dados inexistentes 

Preço Nédio em UPC 

" 

1115,2 

1776,3 

1985,5 

2598,0 

2787,0 

4501,0 

4458,7 

4364,5* 

\ 

SÃO PAULO 

Área Residencial 

(1000 m2 ) 

1843,2 

2624,6 

3630, O 

4328,5 

4039,0 

4856,3 

7134,8 

4906,6 

3076,2 

2413,0 

3293,3 

2950,7 

2660,1 

Preço Médio em UPC 

1560,7** 

1651,7** 

2196,0 

2764, 7 

3272,7 

3528,2 

3639,7** 

FONTI~: B()l~tilll E~;t<lljslico - IUGE e Pesquisa de Comercialização de Imóveis UNI! - NEURJ). 

f-' 
\.O 
-.J 
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FIGURA 23 

RJ - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS REAIS DE ALUGUEL E DOS CUSTOS DE CO~~STRUÇÃO - 1966-78 

Base 1971/29 100 

(77 /4; 236,2) 

J-______ ......... ~_"__4_+_J~-...~~--..... _+_1 -L-~ ... ,- ........... ' __ • -,I~I_" I: • • , , I , I 

66 67 68 69 70 7l 72 73 74 75 76 77 78 
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FIGURA 24 

RJ - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS REI\IS DE CO~~ERCIl\LIZAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E 

447 ! 
1 

t 

?8S -

176 

DO CUSTO REAL DE CONSTRUÇÃO - 1971 - 78 

(Base 1971/2 = 100) 

Il)u 

CCR --e . . -./ ........ "" .-...... IOOt 41-' /' -,- ........ ,,1- "._. /................ ,.'/ '.-, / ...... -. --. 
'. '. ._~.~_ .... _...- ..... ti _ +~~ __ 

71/2 72 73 74 75 76 77 78 
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FIGURA 25 

SP - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS REAIS DE ALUGUEL E DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - 1966 - 78 

(~ase 1971/29 = 100) 

I . 
I 

68 69 70 71 72 73 74 

e_._. . .' 
".-.'" , I 

75 

. . 
" .' ...... .' 

76 77 78 
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FIGURA 26 

SP - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS REAIS DE CO~ERCIALIZAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E 

DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - 1966 - 78 

(Bas~ 1971/29 = 100) 

«6/3,241.6) 

74 75 76 77 
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FIGURA 27 

RJ - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS REAIS DE CO:·1ERCIALIZAÇÃO POR M2 - 1973 - 78 

(Base 73/2 = 100) 

~ .. 
o .... 
N 

I I I 
V 73 74 75 76 77 78 
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veis ao longo do período. 

A evolução dos preços de aluguel no Rio de Ja-

neiro (série mais longa), nos mostra que de 1966 até 1973, o 

índice de preços de aluguel acompanhou a evolução nos custos 

de construção. A partir de 1973-74, entretanto, o índice de 

preços de aluguel sofre um aumento violento divergindo de mXb 

aamtuado da evolução dos custos de construção. Em 1977-49 os 

preços de aluguel atingem a valorização máxima, urna valoriza-

ção real de 286% em média para o Rio de Janeiro, com a rela-

ção a 1971. A evolução dos preços de comercialização no Rio 

de Janeiro (figura 24), apresenta urna tendência mais acentua-

da de elevação nos preços, sendo que a valorização máxiDa 

ocorreu em 1977-19, e se situou em 447%, em média, com rela-

çao a 1971. 

Em são Paulo, o fenômeno e basicamente o mes-

mo, diferindo apenas em grau; a valorização dos aluguéis atLí-

giu seu ponto de máximo em 1976-19, 181% em relação a 1971, 

e a dos preços de comercialização em 1976-39, 241,6%, em rela-

çao a 1971. 
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Como podemos observar, uma tal elevação de 

preços deveria ter gerado grandes incentivos ao aumento da 

produção de novas habitações o que efetivamente não ocorreu; 

pelo contrário, como :::oderros constatar na Tabela 9, a partir de 

1973, verifica-se uma queda nas construções licenciadas no 

Rio de Janeiro, e em são Paulo, o que coincide com o período 

de maiores elevações nos preços, tanto de aluguéis como de 

comercialização. Devemos observar ainda, que a divergência 

entre os preços de aluguel (ou comercialização) e os custos 

de construção se dá a partir de 1971-72, que coincide com a 

maior disponibilidade de crédito para aplicação em diferentes 

faixas do mercado. 

Portanto, os efeitos da política habitacional 

empreendida pelo governo, principalmente em relação a cidade 

do Rio de Janeiro, foram o contrário daqueles desejados pelas 

autoridades que executam, ~ois os impactos sobre as quantidades 

transacionadas no mercado foram passageiros e, ao que parece, 

as consequências em termos de preços extremante perversas, o 

que limitou a capacidade de compra das diversas classes de 

renda em lugar de permitir maiores possibilidades de consumo 
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de habitações como deveríamos esperar, utilizando uma análise 

agregada do setor. 

Segundo os modelos macroeconômicos, por nós ava-

liados no capítulo 11, deveríamos observar um resultado ex-

tremamente diferente do obtido pela política habitacional. A 

verificação dos fatores que geraram tal comportamento e ex-

tremamente importante para a compreensao do comportamento do 

mercado e, consequentemente, nos auxiliará na avaliação da 

adequação dos modelos agregados para a explicação do compor-

tamento do setor. 

NO presente capítulo faremos uma análise do 

comportamento do mercado nos municípios do Rio de Janeiro 

são Paulo a partir de 1966, período em que a atuação do SFH 

se consolidou e a legislação sobre aluguéis se tornou mais 

flexível. Para o período dispomos de informações - além das 

utilizadas no capítulo anterior - sobre o preço de aluguéis 

(a partir de 1966 para o Rio de Janeiro e de 1971 para são 

Paulo); o preço de comercialização de novas unidades e das ca-

racterísticas das unidades transacionadas no âmbito do SBPE 

IrluoncJ/l L.ú\;mJ t~Ci':r,liJtJt: ~liItI~ 
RlNDAc10 GETOUO fAlIU 
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(a partir de 1971) - numero de unidades, tamanho, etc .. 

Com base nos dados disponíveis, faremos na pri-

meira seção uma análise do comportamento da relação entre pre-

ços de aluguel e de comercialização no período; na segunda 

avaliaremos a aplicabilidade do modelo de ajustamentos de es-

toque à análise de curto prazo; na terceira seção faremos uma 

análise do comportamento do mercado ao nível de zonas na ci-

dade do Rio de Janeiro, finalmente, na quarta seção apresen-

taremos alguns comentários sobre os resultados obtidos. 

VI.l - A relação entre preços de comercialização e de 

Aluguel 

o modelo de Muth por nos avaliado anteriormen-

te, entre outros, se utiliza da relação entre preços de alu-

guel e de comercialização para explicar o comportamento das 

transações no mercado. Muth, supunha basicamente que havia 

uma taxa de retorno de equilíbrio de longo prazo, e que o ex-

cesso de estoque desejado sobre o existente seria refletido 

através de um preço de aluguel corrente superior aquele de 

equilíbrio de longo prazo. 
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Portanto, um aumento na relação entre preços 

de aluguel e de comercialização estaria refletindo um exces-

so de estoque desejado sobre o existente o que, como vimos, 

determinaria a adição de novas unidades ao estoque existente, 

sendo a taxa de adição por período determinada basicamente 

através da velocidade de ajustamento dos estoques (constante 

de proporcionalidade) - as formulações mais recentes dos mo-

delos de ajustamento de estoque sugerem, do mesmo modo, uma 

relação direta entre as transações com novas unidades e a ra-

-zao entre preços de aluguel e os custos de construção (e nao 

com o preço de comercialização). 

Com o intuito de testar essa hipótese para o 
~ 

caso de ajustamentos em cidades de grande porte, tomamos nas 

cidades do Rio de Janeiro e são Paulo os preços de aluguel e 

de comercialização de novas unidades, dados trimestrais, no 

período de 1971 a 1978, obtidffiatravés das pesquisas do BNH-

-NEURB sobre o preço das unidades transacionadas no âmbito do 

SBPE (através do qual são transacionadas aproximadamente 60% 

das novas unidades comercializadas no mercado) e de preços de 
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aluguel no Rio de Janeiro. 

Tal pesquisa, nos fornece dados não so sobre a 

cidade como um todo, mas também para as zonas em que a cidade 

é dividida. Utilizando-se do método de mrnimos quadrados smr 

pIes, simi larmen te a Muth, foram estimadas .equaçoes para três 

zonas distintas e para a cidade como um todo, a seguir apre-

sentamos os resultados obtidos (I) . 

NUM aI + a 2 + RAT + u 

onde: 

NUM = numero de unidades comercializadas no trimestre no caso 

das zonas ou construções licenciadas para as cidades do 

Rio de Janeiro e são Paulo. 

RAT = Relação entre preços de aluguel e de comercialização por 

trimestre. 

u = erro aleatório com média zero e variância 6
2

. 

Como podemos observar, contrariamente ao que 

(1) -Alem dos resultados apresentados nas Tabelas 10 e 11, tentaram-se ou-
tras formas funcionais utilizando-se defasa6ens para as re~ações (de pre
ços) mas não foram obtidos melhores ajustamentos. As zonas são compostas 
dos seguintes Bairros: 
Zona 1 - Alto da Boa Vista, Arpoador, Bairro do Peixoto, Barra de Tijuca, 

Copacabana, Ipanema, Leblon e Lagoa. 
Zona 2 - Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Laranjeiras, Santa Te

reza e Urca. 
Zona 3 - Abolição, Água Santa, Bangú, Campo Grande, Cascadura, Engenho de 

Dentro, Mangueira, Piedade, Santa Cruz, etc .. 



ffi'JSTM'I'E 

Zm,A 1 175,24 

(1,04) 

ZONA 2 115,94 

(0,89) 

ZONA 3 243,99 

(l, 75) 

RJ 1176 

(3,65) 

Sp 21,71 

( . 05) 

Sp* 1744 

(3,27) 
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TABELA 10 

IMPACTO DA RELAÇÃO ENTRE PREÇOS DE 

ALUGUEL E DE COMERCIALIZAÇÃO 

RAT R2 
F 

11,745 .005 .139 

(0,37) 

16,469 .014 .378 

(O ,61) 

-17,216 .020 .557 

(-0,75) 

-41,184 .018 .517 

(-0,72) 

177239 .188 5,32 

(2,30) 

-169888 .613 33,2 

(-2,08) 

* Utilizou-se o metodo de Cochrane - Orcutt para eliminar a 
síduos. 

DW ~ 

'; 

.71 29 

2,09 29 

1,77 29 

1,08 ' 29 

1,0 25 

2,72 23 

autocorrelação nos re-



CDNsrAN'IE 

'ZQ'JA 1 209,7 

(1,89) 

ZCl"iA 3 51,7 

( . 9 8) 

"?J 867 

(4,1) 

';P 2245,5 

(7,24) 

f:l1'* 1785,3 

(2,69) 

* o metodo Utilizou-se 
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TABELA 11 

IMPACTO DE RELAÇÃO ENTRE PREÇOS DE 

ALUGUEL E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO 

RAT F 

254,8 .0024 . 06 

( . 26) 

1475 .049 1,4 

(1,18) 

1135 .006 .17 

( . 41) 

-164,8 .362 15,9 

(3,98) 

-105,9 ..- .659 52,1 

(1,25) 

DW n 

.71 .29 

.73 29 

1,02 29 

.63 30 

2,05 29 

de Cochrane - Orcutt para eliminar a autocorrelação nos resíduos. 
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deveríamos esperar, a relação não apresenta poder algum de 

explicação das novas unidades transacionadas no mercado, nem 

ao nível das zonas, nem da cidade do Rio de Janeiro como um 

todo - em são Paulo ao utilizar-se a relação com o preço de 

comercialização, o coeficiente foi o esperado (positivo), mas 

ao introduzirmos o método de Cochrane - Orcutt, o coeficiente 

se torna negativo; ao utilizarmos o custo de construção o ~ 

ficiente estimado e negativo, para o que não há justificativa 

teórica possível no modelo. Esses resultados nos indicam que 

a um nível menor de agregaçao - o modelo roi testado a nível 

nacional - o modelo apresentado não e passível de generaliza-

ção, o que evidencia a necessidade da introdução de outras 

variáveis no modelo para explicar o comportamento do mercado 

no curto prazo e a um nível menor de agregação. 

Como vimos nas figuras 23 a 27, houve uma acen-

tuada elevação na razao entre preços de aluguel e os custo de 

construção em &~bas as cidades, o que segundo o modelo deve-

ria gerar um aumento na produção de novas unidades. A peque-

na alteração nas transações com novas unidades assim como o 

elevado aumento de preços pode ser explicado por uma retração 
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na curva de oferta de habi~ações como vimos pela análise do 

Capítulo V (figura 21). Segundo essa análise, um aumento nos 

preços de terrenos geraria uma contração na oferta de no-

vas habitações, desincentivando um aumento líquido do fluxo 

de novas habitações 

Um outro fator que poderia estar gerando tal 

comportamento, seria o fato de estarmos utilizando o preço 

médio das unidades, e não- o preço dos serviços de habitação. 

Caso houvesse um aumento no fluxo médio de serviços gerado 

por unidade, esse aumento de fluxo (e não de preços) seria 

interpretado como um aumento no preço dos Serviços. Entretan-

to, tal fato por si so não explicaria um aumento de 84% nos 

preços de comercialização no Rio de Janeiro entre 1971-73, 

nem o aumento observado nos anos subsequentes. 

A legislação sobre o uso do solo, como vimos 

no Capítulo IV, têm poder de aumentar o preço médio por uni-

dade, pois as exigências - tais como: garagens, areas de la-

? 
zer, etc. - levariam a um aumento nos custos por m~ da a~ea 

residencial construída. Mas do mesmo modo, a legislação nao 
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(1 ) 
teria capacidade de gerar~a elevação de preços observadas . 

Nos parece, portanto, que o aumento nos preços 

médios tanto de novas unidades como no estoque, não resultou 

num impacto sobre o fluxo de novas habitações, principalmente 

devido a elevação de preços de terrenos, o que desincentivou a 

produção de novas habitações. 

Por outro lado, os modelos de ajustamento de 

estoques recentes, supõem, implicitamente, uma relação está-

vel entre o preço de comercialização e o preço de aluguel. 

Com o objetivo de verificar a estabilidade dessa relação ao 

longo do tempo, assim como quantificar a taxa de retorno exis-

tente no mercado, faremos regressões, utilizando-se o método 

de minimos quadrados simples, para as zonas mencionadas ante-

riormente e para as cidades do Rio de Janeiro e de são Paulo. 

-Estimamos equaçoes da forma: 

ALG = preço médio de aluguel 

(1) .- . 1 . ~. S h 1 ( ·d d Como Ja aSSlna amos anteriormente, ~!auriclo c u man ex-presl ente o 
BNH) em entrevista ao Jornal do Brasil, estimou uma elevaç~o de 10% nos 
custos de construção com a nova legislação sobre o uso do solo e de in
c~ndio. Por outro lado, o impacto seria Gnico e não continuo como o ob
servado. 
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PHB preço médio de comercializacão (SBPE). 
l ' 

Os res ul tados obtidos a:::rn tal formulação, encontram-se 

na Tabela 12. Como podemos atestar,a partir dos resultados 

obtidos, os preços de aluguel e de comercialização de novas 

unidades variam conjuntamente e de forma proporcional, tanto 

nas zonas como nas cidades do Rio de Janeiro e de são Paulo. 

Nos casos das zonas 2 e 3 e da cidade de são Paulo constatou-

se a existência de autocoFrelação nos resíduos (teste de 

Durbin-Watson), ao aplicarmos o método de Cochrane-Orcutt a 

autocorrelação nao desapareceu e os coeficientes estimados" &r 

freram violentas alterações, o que nos indica que deve terha-

vido omissão de variáveis, entretanto, tal fato não altera ct 

conclusão acima, pois, a relação e estável ou diretamente ou 

via outras variáveis. 

Um fato inesperado foi o aparecimento da cons-

tante com o coeficiente significativamente diferente de zero 

no caso da estimação para as zonas do Rio de Janeiro - no ca-

zo das cidades tal coeficientes assume o valor esperado, -nao 

diferindo significativamente de zero. De acordo com a teoria 
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TABELA 12 

Ca:JSTANTE PHB R2 F D.W 

Zona 1 5,153 .00386 .8585 163,8 2,04 29 

(3,44) (12,79) 

Zona 2 4,254 .00322 .8881 214,3 1,21 29 

(5,04) (14,64) 

Zona 2* 33,15 .00002 .9772 1113 1,17 28 

(5,0) ( .08) 

Zona 3 2,718 .00372 .7298 72,9 1,18 29 

(3,51) (8,54) 

Zona 3* 37,6 -.0001 .9596 618 1,61 28 

(2,85) ( .5) 

RJ 1,402 .0048 .8078 113,4 1,82 29 

(.96) ( 10,65) 

Sp* 5,286 .0056 .9476 434,2 1,04 25 

( .05) (20,84) 

SP 1126,1 .00005 .9550 445,5 .667 23 

(4,81) (.08 ) 

* Utilizou-se o metodo de Cochrane- Orcutt para eliminar a autocoTrelação nos re
síduos. 
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do capital (1), o coeficien~e estimado b
2

, representa a taxa 

de desconto do valor do fluxo futuro dos serviços de habita-

ção, ou seja, e a relação entre o fluxo de serviços multipli-

cada pelo seu preço ("U ser I s cost") e o valor do es toque. . O 

aparecimento da constante com o coeficiente significante positivo, sig-

nifica que para as zonas mencionadas, a taxa de desconto seria 

diminuida dessa constante, evidenciando a existência de ga-

nhos de capital (aumento_do valor do estoque). Segundo essa 

interpretação, os ganhos de capital seriam maiores na zona 1 

(que inclui os bairros de Copacabana, Ipanema, Jardim Botâni-

co, etc.) e menores na zona 3 (bairros pr6ximos ao centro). 

No caso das cidades ao Rio de Janeiro e são 

Paulo, como um todo, não se verifica a existência de ganhos de 

capital, ficando a taxa de desconto em torno de 0,48% a.m. no 

Rio de Janeiro e 0,56% a.m. em são Paulo, com um desvio pa-

drão extremamente pequeno - como podemos atestar através da 

estatística "til. No caso das zonas a taxa se situou em tor-

no de 0,37%, a.m .. ~ necessário observar-se, que a taxa de 

(1) FISCHER, L, "The Nature of Capi tal and Income", New York, Hac Hi llan 
and Co., 1906. 
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desconto efetivamente obs~ada deve ser maior que a estimada, 

pois, o preço de aluguel utilizado se refere ao estoque como 

um todo, enquanto que o preço de comercialização refere-se 

somente as novas unidades. 

Podemos concluir, com base nos resultados aci-

ma, que o preço de alguel e o preço de comercialização guar-

dam uma relação extremamente estável. Se considerarmos que 

nesse período ocorreram grandes alterações no mercado, fica 

evidenciado que os preços tendem a variar conjuntamente obe-

decendo urna relação aproximadamente constante. 

A análise acima evidenciou os problemas da 

aplicação dos modelos de alterações no estoque na forma pela 

qual foram formulados a análise do comportamento do mercado a 

um nível menor de agregaçao, pois outras variáveis - corno o 

custo do terreno - e o processo de interação entre as 10-

calizações devem ser levados em consideração pelo modelo a 

ser utilizado. 

Com o objetivo de verificar a adequação do 

modelo a análise de curto prazo, assim corno analisar mais de-
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talhadamente o comportamento do mercado, faremos na seçao a 
\ 

seguir estimações da equação de ajustamentos de estoque. 

VI. 2 - Estimações da Equação de Ajustamento no Estocue 

no Curto Prazo 

-Nessa seçao mostraremos o ajustru~ento dos da-

-dos de curto prazo ao estimarmos a equaçao de ajustamento no 

-estoque - definida na seçao V.3. Os dados disponíveis -sao 

basicamente os mesmos utilizados na análise do Capítulo V , 

mais os preços de comercialização e de aluguel para ru~bas as 

cidades. Como na seção V. 3, as condições de financiamento fo-

ram introduzidas através de variáveis "dunur.ies". 

VI.2.1 - As Transações no Mercado corno Variável De-

pendente 

Nas tabelas 13 e 14 sao mostradas as estiffia-

ções com as transmissões transcritas como variável dependen-

te. Os custos de construção apresentam, do mesmo modo que na 

análise de longo prazo, um coeficiente significativamente po-

sitivo tanto no Rio de Janeiro como em são Paulo. Como vi-

mos, o impacto positivo dos custos sobre as transações com o 



TABELA 13 

RI - 'l'lWJSMISSÕES 'I'RANSCRITAS (Nt1MERO) - TRIMESTRAL (1966-75) 

CI'E CCR ALGR LEN 'IEND EST [Ml [M2 [W3 DE2 DE3 R2 
F [M N 

------ . - - . - - - -

-30142 297,1 1433,8 97,28 .8451 49,1 1,70 31 
(4,68) (5,86) (1,12 ) (2,84 ) 

45579 160,0 1418,6 296,2 -.7739 .8720 44,3 2,26 31 
(1,39 ) (2,13) (1,2) (3,26 ) (2,34) 

35023 151,3 1213 258,6 -.620CJ 915,3 374,7 .8869 31,4 2,43 31 N 
f--' 

(1,02) (1,94) (1,04) (2,52) (1, 7S) (1,58) (.49 ) \.O 

107756 .2628 2410,7 447,8 -1,39 .8460 31,6 1,98 28 
(4,60) ( .14) (1,66) (5,~,) (5,44) 

91717 .817 1737,6 410,4 -1,18 796 -12,6 .8661 21,7 2,15 28 
(3,54) (.42 ) (1,35) (4,48) (3,99) (1,13) (.01) 

28704,2 153,5 .895 1243 237,3 -.552 1050,6 475,1 .8813 21,2 2,22 28 
( .68) (1,84) (.49 ) (1,0) (1,86) (1,25) (1,54 ) (.59 ) 



TABELA 14 

SP - TRJINstlISSÕES TRJlNSCRITAS (NtlMEm) - TRIMESTRAL (1966-78) 

CI'E CCR ALGR LEN rum Esr CW
l 

CW2 CW3 DE2 DE3 R2 
F Di; N/i! 

-90239 223,8 15469,6 56,01 .8074 67,1 .798 52 
(2,27) (2,09) (2,36) (.41) 

-95202 288,4 6250,1 -188,2 .611 .8252 55,5 .934 52 
(2,46) (2,68) (.82) (1,1) (2,19) 

-129036 258,8 16508 -272,4 .4132 .8744 80,6 2,06 51/.55468 
(2,90) (1,93) (2,22) (.99) (1,03) 

-l2ono 244,6 42]6,5 -494,6 1,12 3965,9 14,98 1827 .8599 38,5 1,25 52 
(3,28) (2,40) ( .(0) (2,46) (3,58) (2,92) (.08) (.69) 

-10%':>9 318,4 8713,6 -265,5 .579 3510,4 2127,8 5275,3 1856,5 .8774 38,5 1,42 52 
(3.1.4) (3,14) (1,23) (1,15) (1,.,.56) (1,94) (.71) \ (1,30) (.37) 

-117240 300,4 7')02,2 -316,3 .7583 3076 3024,3 .8749 52,1 1,38 52 
(3,49) (3,1) (1,18) (1,98) (2,72) (2,93) (2,66) 

N 
-133754 279,2 13440 -3]6,8 .6373 2531 2145,6 .884 55,9 1,99 51/.35982 N 

(3,3,) (2,35) (1,83) (1,58) (1,79) (l,87) (l,51) o 

-14~lLj5 242,97 14013,4 -.166,5 .8172 2318,6 -902,Cl 180,5 .8809 45,"- 2,02 51/.44972 
(-j,;JJ \ (1,91) {l,h.t) (1,61) (1,%) (1,41) (.49) (.07) 

-191888 16,05 20464 -815,5 .6301 .8581 36,3 1,95 29/.29791 
(4,82) (2,90) (3,40) (3,41) (l,97) 

-181913 16,07 28344 -778,1 .5825 .8539 36,5 1,38 30 
(';,8·1) (3,70) (3,03) (4,1) (2,12) 

-2032;)0 19,40 27461 -995,9 .9523 1697,5 -1170,6 .8439 18,93 1,48 28 
(4,88) (2,02) (2,61) (3,68) (2,32) (.72) (.90) 

-2131<10 20,24 2'7';66 -1035,3 .9854 437,8 -1325,7 .8448 18,14 1,91 27/.26046 
(4,47) (2,66) (2,81,) (3,17) (2,00) (.05) (.90) 

-215151 415, !} 24,46 20634 -1208,2 1,027 1046,2 -15,25 .8693 19,01 1,77 28 
(5,36) (1,97) (3,63) (l,97) (4,39) (2,66) (.47) (.01) 

-216504 375,3 24,50 21306 -1209 1,044 165,6 -284,5 .8628 17,07 1,95 27/.1347 
(4,.97) (1,69) (3,33) (2,03) (3,92) (2,36) (.01) ( .19) 
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estoque podem ser creditadQs a um processo de expectativas de 

aumento nos preços futuros ou ao efeito anti-cíclico da renda 

- (1) sobre os custos de construçao . No caso do Rio de Janeiro, 

a elasticidade dos custos se situou em torno de 2,6, e em são 

Paulo em torno de 1,4. O efeito dos custos sobre as transa-

ções no mercado no Rio de Janeiro e em são Paulo, de um modo 

geral, superiores aqueles estimados no longo prazo em aproxi-

madamente 40% (as elasticidades no Rio de Janeiro e em são 

Paulo se situaram em torno de 1,8 e 1 respectivamente). Uma 

variação de 10% nos custos levaria a um impacto de 26% e 14% 

nas transações nos mercados do Rio de Janeiro e são Paulo no 

curto prazo. 

O efeito renda sobre as transmissões transcri-

tas e claramente positivo, significante a um nível de 10% no 

Rio de Janeiro e de 5% em são Paulo. A elasticidade renda se 

situou em torno de 1,3 no Rio de Janeiro e entre 1,8 e 3,2 ~~ 

são Paulo dependendo do coeficiente utilizado. ~ necessário 

assinalar que no caso de são Paulo ocorrem elevadas variações 

(l)VeJ'a l.'tem V 3 1 't 1 V . . , no capl. U o . 
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no coeficiente estimado da renda ao mudarmos a forma funcio-

nal ou ao tentarmos eliminar a autocorrelação nos resíduos, o 

que, como vimos, nos indica que possivelmente a renda estaria 

captando efeitos de variáveis omitidas. 

A evolução do estoque apresenta como no caso 

do estudo de longo prazo um efeito posi ti vo sobre as transcri-

ções em são Paulo, enquanto no Rio de Janeiro, esse efeito e 

negativo. Tal fato pode ser explicado, tal como no Capítu-

lo V, através do fato d~ que o efeito do aumento do estoque 

sobre ~transações com o estoque e superior a redução sobre 

as transações com novas unidades; ou através da elevada cor-

relação entre o crescimentp da renda e a evolução do estoque 

em são Paulo, que na amostra também e elevada (0,97), o que 

poderia estar gerando problemas de multicolinearidade. 

Ao introduzirmos as variáveis "durrnnies" para 

captar as alterações nas condições de financiamento verifi-

ca-se que no caso do Rio de Janeiro, houve um Íl"":1pacto posi ti vo 

sobre as transcrições no período de 68-39 a 71-29, o coefi-

ciente das "dunmies" de 71-39 a 74--:F. não se apresentou signifi-



223 

cativamente diferente de z~ro a um nível de 10%, o que nos 

leva a concluir que as alterações no período não tiveram um 

impacto significativo sobre as transações no mercado como um 

todo. 

Em são Paulo, o coeficiente das "Dummies" se 

mostra significante a 5% nos períodos de 6 8-39 a 71-29 e entre 

74-1ge 76-39 o que nos indica que as alterações nas condições 

de financiamento ocorridas- nesses períodos tiveram um impacto 

positivo sobre as transações efetuadas no mercado. 

Utilizamos ainda o preço de aluguel em lugar 

dos custos de construção. O preço de aluguel e o preço ob-

servado no estoque, que determinará o retorno na produção de 

habitações. 

Como podemos observar na figura 28 (a seguir), 

o aumento nos preços de aluguel e gerado por Qma expansao da 

demanda por serviços de habitações (DO para Dl) (1) o que tem 

um impacto positivo sobre as transações com novas habitações 

(l)Que no caso da demanda por serviços depender do fluxo de novas habita
ç~es. pode ser gerada atraves de uma contração na oferta de novas habita
çoes. além dos fatores que afeta.m diretamente a demanda. 
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FIGURA 28 

VARIAÇÕES NO PREÇO DE ALUGUEL 

E N.H. 
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o volume de transações no estoque de~derá dos 
~ 

custos de produção de novas habitações - que determinarão a 

localização da oferta de novas habitações - e deve ser, da 

mesma forma, positivo. Portanto, um aumento nos preços -de 

aluguel gerado pelo aumento da demanda deveria gerar um im-

pacto positivo sobre as transcrições. 

-O coeficiente estimado nao e significativamen-

te diferente de zero parg a cidade do Rio de Janeiroj em são 

Paulo o impacto e positivo. Um comportamento como o observa-

do no Rio de Janeiro pode ser gerado por uma contração na cur-

va de oferta de novas habitações de modo a desincentivar a 

sua produç~o, tendo como ~esultante uma indefinição quanto 

ao efeito lIquido da variação nos preços de aluguel. Mesmo 

no caso de S~o Paulo o impacto das variaçoes nos preços de 

aluguel e pequeno, situando-se a elasticidade em 0,61, o que 

sugere a existência de uma ambigüidade, com o efeito sobre as 

transações no estoque positivo e sobre as novas unidades ne-

gativo. A possIvel contração na oferta de novas habitações 

geraria, então, um efeito de queda na produção de novas uni-
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dades, e indiretamente, l~varia a uma expansão da demanda por 

serviços aumentando mais ainda os preços de aluguel. 

VI.2.2 - As Construções Licenciadas como 

Dependente 

Variável 

Ao utilizarmos as construções licenciadas como 

variável dependente, tal como nas estimações de longo prazo, 

os coeficientes estimados para as variáveis sofrem grandes mo-

dificações, como podemos observar nas tabelas 15 e 16 a se-

guir. 

No caso do município do Rio de Janeiro as va-

riáveis, a excessão das condições de financiamento, explicam 

muito pouco das variaçoes nas construções licenciadas. Os 

coeficientes dos custos de construção e da renda não são sig-

nificativamente diferentes de zero a um nível de 10% e o do 

estoque so e significante a um nível próximo a 10%. O coefi-

ciente das "Dummies", entretanto, é significativamente dife-

rente de zero para todos os períodos em que foram introduzi-

das, o que nos indica que as alterações nas condições de fi-

nanciamento, ou nos incentivos dados ao setor, foram respon-



TABELA 15 

RJ - CCNSTRUÇÕES LICENCIADAS (JillEA) - TRIMESTRAL (1966-78) 

em CCR ALGR lEN TEND EST IW1 IW2 IW
3 

DE
2 DE3 R2 

F C\'l N 

3673,2 7,46 -154,7 14,42 -.0415 .1181 1,57 1,67 52 
(. 72) (.64) (1,13) (1,21) (.87) 

4573 -2,98 -39,99 13,68 -.04904 372,8 247,7 128,8 .4988 6,25 2,41 52 
(1,78) ( . 30) (.36 ) (1,22) (1,24) (4,85) (2,22) (.77) 

4002 -.096 -44,7 3,41 -.04481 488,7 486,2 487,5 511,3 .5363 6,22 ~ 2,48 52 
(1,06) (.01) (.31) (.27) (1,12) (4,38) (2,55) (1,83) (1,44) 

N 

8185,8 -.4153 -25,82 29,42 -.0948 .1625 1,89 1,63 44 N 
-.J 

(2,40) (1,86) ( .17) (2,34) (2,42) 

8143,7 -.0499 -96,6 34,88 -.0928 -63,64 -319,7 .2092 1,63 1,66 44 
(2,35 ) ( .13) (.60 ) (2,65) (2,32) ( .48) (1,45) 

6776 -.0914 142,5 37,15 -.0914 -225,1 -474,3 -821,5 .3162 2,38 1,88 44 
(2,03) (.29 ) ( . 74) (2,94) (2,31) (;L,37) (1,99) (2,76 ) 

11156 11,54 -.1569 192,4 48,86 -.1346 -255,6 -513,0 -861,1 .3302 2,16 1,96 44 
(1,82) (.86) ( . 48) (.95 ) (2,62) (2,10) (1,51) (2,10) (2,85) 



TABELA 16 

SP - CXNsrRUÇÕES LICENCIADAS (ÁREA) - TRIMESTRAL (1966 - 78) 

CI'E CCR ALGR LEN 'I'END EST 001 002 003 
DE 2 DE3 R2 

F a..; N/0 

8061 -19,0 -521 34,68 -.0341 .0481 .594 .427 52 
(1,45) (1,22) ( .47) (1,39 ) ( .84) 

684,2 -11,07 1084,7 -11,7.9 -.0316 .6699 23,34 2,45 51/.77907 
( .12) ( . 75) (1,53) ( .27) ( . 53) 

12081 -21,62 -306,11 78,51 -.1032 329,56 853,6 1,3 .6716 12,86 1,32 52 
(3,48) (2,24 ) (.46 ) (4,11) (3,46) (2,55) (4,82) '(.005) 

\ 

13025 -13,08 145,9 97,07 - .1575' 332,3 1169 527,7 172,7 .7263 14,07 -1,34 52 
(4,0) (1,39 ) ( .22) (4,53) (4,56) (1,97) (4,22 ) (1,4) (.37) 

12884,5 -12,83 196,1 101,2 -.1596 281,7 1076,3 397,6 .7228 16,39 1,31 52 IV 
IV 

(4,03) (1,38) ( . 31) (5,60) (4,73) (2,86) (8,92) (2,85) co 

9743,9 -8,02 680,4 86,5 -.1559 227,5 967,7 470,6 .7460 18,04 1,99 51/.45207 
(2,31 ) (.67) ( . 99) (3,11) (3,54) (1,65) (5,55) (2,60) 

7885,5 -.634 932,1 31,06 -.1291 .7003 13,43 1,24 28 
(1,32) (.99 ) ( . 66) (1,1) (3,20) 

9978,9 -.496 1585,8 44,6 -.1935 .8123 27,80 2,13 27/.2963 
(1,96) (. 74) (1,46) (1,52 ) (4,36) 

10769,0 -.202 867,4 78,30 -.1781 643,3 249,8 .7885 13,05 1,38 28 
(1,98) (.24) (.68) (1,94) (3,31) (2,85) (1,20 ) 

12157,7 -.7552 1480,5 83,85 -.2237 341,3 262,2 .8209 15,28 2,07 27/.38748 
(2,13) ( . 78) (1,34) (1,77) (3,75) ( .96) (1,04) 

10590,8 28,23 .145 378,2 68,87 -.1765 700,1 358,4 .7983 11,31 1,56 28 
(1,95) (.99) ( .162) ( . 28) (1,66) (3,28) (3,0:U (1,52) 

11711) ,5 7,02 -.67.6 1356,3 77 ,42 -.2179 337,7 261,3 .8213 12,47 2,08 27/.3593 
(2,03) (.25) ( . 60) (1,08) (1,54) (3,63) ( .91) (.98) 
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sáveis por grande parte d~s variações nas construções licen-

ciadas no caso do Rio de Janeiro. 

No município de são Paulo se observa um com-

portamento similar àquele estimado no longo prazo. O coef-i-

ciente dos custos de construção e significativamente diferen-

te de zero (a um nível de 5%) na maior parte das estimações. 

Entretanto, ao utilizarmos o método de Cochrane-Orcutt para 

eliminar a autocorrelação serial, o coeficiente estimado dei-

xa de ser significante, o que põe em dúvida o poder dos cus-

tos de construção em afetar as construções licenciadas no cur-

to prazo, também no caso de são Paulo. 

O coeficiente da renda também não e significa-

tivamente diferente de zero o que pode ser explicado pelo 

efeito anticíclico do custo, corno vimos no capítulo V. O im-

pacto do estoque e negativo, com o coeficiente significante a 

.. 5 r-um nlvel de %, corno deverlarnos esperar. As "durnrnies" têm 

seus coeficientes positivos e significantes; o impacto maior 

sobre as construções licenciadas se deu no período de 71-49 a 

74-39. 
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Ao introduzirmos os preços de aluguel na equa-

- -çao, o coeficiente estimado nao e significativamente diferen-

te de zero para o Rio de Janeiro e para são Paulo, o que pode 

ser explicado pela contração da curva de óferta a partir de 

variáveis não -incluidas na equaçao,como vimos no item ante-

rior. ~ necessário observarmos ainda/que a introdução dos 

preços de aluguéis no Rio de Janeiro, leva a grandes altera-

ções nos coeficientes estimados - a tendência e o estoque 

passam a ser significantes a um nível de 5% - principalmen-

te no caso das "Dummies" que passam a ter um coeficiente 'ne-

gativo e significante. 

VI.2.3 - O Preço dos Aluguéis como Variável Depen-

dente. 

Como vimos, o preço dos aluguéis (preço obser-

vado no estoque) deve variar diretamente com a demanda por 

serviços de habitação no curto e médio prazos - dado o esto-

que relativamente constante. Portanto, as variáveis que afe-

tam a demanda por serviços têm um impacto direto sobre os 

preços de alguel no curto prazo. 
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Os resultados obtidos ao utilizarmos o preço 

de aluguel como variável dependente se encontram nas tabelas 

17 e 18 a seguir. Como podemos observar, o ajustamento das 

variáveis e coerente com as hipóteses teóricas, a excessao .do 

coeficiente dos custos de construção que apresentam um coefi-

ciente estimado negativo,tanto no caso do Rio de Janeiro como 

de são Paulo. 

Como vimos, o custo de construção determinará 

a escolha dos indivíduos em comprar novas unidades ou no es-

toque, para um determinado nível de demanda, e não exerce,di-

-retamente, pressao alguma sobre os preços no estoque. Os cus-

tos de construção so teriam algum impacto sobre os preços de .. 
aluguel (demanda por serviços), no caso de supormos que a de-

manda pelo estoque dependa do fluxo de novas unidades (I) . Tal 

hipótese nos diz que os indivíduos ao demandarem habitações 

-olhariam para a taxa de expansao do estoque, pois Qma elevada 

taxa de expansão hoje, implicaria numa queda (ou menor cres-

cimento) do preço dos imóveis no futuro,o que gera uma perda 

(l)ver FRIEJ~fAN, opus cito pgs. 200-302. 



TABELA 17 

RJ - ALU~IS - PESQUISA BNH - TRIMESTRAL (1966 - 78) 

CI'E CCR LENR TEND EST rn
1 [M2 [M3 DE2 DE3 R2 

F [M N 

9721,7 18,48 390,97 31,32 -.1137 .7123 24,14 .74 44 
(2,35) (2,04) (3,12) (2,75) (2,68) 

3712,1 -7,11 197,97 12,02 -.04363 -77,05 -150,4 206,2 .9003 46,44 1,77 44 
(l,28) (1,17) (3,04) (1,35) (1,45) (l, 59) (2,31) (2,09) N 

5078,2 -10,56 162,31 22,92 -.0549 -154,5 -327,7 -77,7 -86,16 .8745 31,36 1,65 44 
w 
N 

(l,68) (1,60) (l, 39) (2,16) (1,74) (2,08) (2,56 ) (.43) ( . 37) 

6052,3 -11,83 203,6 23,02 -.0677 -132,9 -265,5 .8882 48,97 1,80 44 
(2,17) (2,01) (3,0) (3,06) (2,32 ) (3,16) (7,33) 



TABELA 18 

SP ALUGU~IS - PE_êQUISA DO B N H - TRIMESTRAL (l971-=3--ª) 

CI'E C-'::R illN TLND EST I:W
1 

rw
2 

I:W
3 

I:W
2 

I:W
3 

R
2 

F I:W N 

752,7 -22,32 712,1 34,57 -.0310 . 904 ')4. l4 .83 28 
( .55) (4.80 ) (2,19) (6,83) (3,64) 

418,55 -18,2 658,5 27,34 -.0258 -76,21 .9174 48,86 .85 28 
( . 32) (3,70) (2,12) (4,45) (3,02) (1,89 ) \ 

495,7 -12,69 663,02 29,47 -.0340 114,23 60,04 .9248 43,07 .80 28 
( . 35) (2,01) (2,11) (3,05) (3,43) (2,04) ( • 61) rv 

w 
w 

6291,7 - 1,22 28,47 20,89 -.0596 42,17 -9,6 .9726 118,3 1,20 27/.92648 
(2,10) (.31) ( .18) (1,71) (2,30 ) (1,1) ( .17) 

6609,1 - 1,52 27,14 18,09 -.0612 -44,64 .9708 139,4 1,24 27/.91414 
(2,29) (.38) ( .17) (1,69) (2,35 ) (1,59) 

-59,2 - 9,32 646,8 16,36 -.0267 204,0 .9298 63,6 .77 30 
(.49) (2,2) (2,38) (2,41) (3,58) (4,07) 

-2Hi,1 -10,07 G')(),2 1 ') , SCi -.0238 -50,04 155,5 .9356 55,7 .74 30 
( .18) (2,32) (2,44) (2,33) (3,15) (1,44) (2,61) 
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(ou um ganho menor) de capital. 
\ 

Portanto, uma maior taxa de 

-expansao do estoque geraria urna contração na demanda pelo es-

toque. Um aumento nos custos tende a contrair a curva de 

oferta de novas habitações, e gerar uma diminuição da produ-

ção de novas unidades; o que teria corno consequência um au-

mento nos preços de aluguel (através da expansão da demanda). 

o coeficiente estimado dos custos de constru-

ção não apresenta o sinal _esperado (posi ti vo) segundo a hipó-

tese acima, e também não e neutro - corno deveríamos esperar 

caso a demanda por serviços não fosse função do fluxo de no-

vas unidades. Caso não tenhamos problemas econométricos que 

estejam viesando o coeficiente estimado, a evidência apresen-

tada sugere que o aumento nos custos de construção teria um 

efeito líquido de diminuir a demanda por serviços de habita-

-çao, reduzindo consequentemente os preços de aluguel, o que e 

uma hipótese de difícil aceitação. o mais provável e que os 

custos de construção estejam captando o efeito de variáveis 

-omitidas na equaçao. 

o efeito da renda sobre os preços de aluguel e 



235 

positivo em todas as estimações, o que reforça o argumento de 
~ 

um efeito anti-cíclico da renda sobre as novas construções, 

-pois, um aumento na renda gera uma expansao da demanda por 

serviços de habitação, tendo como efeito no curto prazo uma 

elevação nos preços de aluguel (dada a rigidez no estoque) 

como podemos observar no figura 29 a seguir. Esse aumento 

nos preços dos serviços no estoque deveria gerar um aumento 

na produção de noVaS habttações caso a curva de oferta das 

mesmas permanecesse constante. Como vimos, o aumento da ren-

da nao teve um impacto definido sobre a produção de novas ha-

bitações, o que nos leva a concluir que as variações de renda 

foram acompanhadas de um~contração na oferta de novas habi-

tações. 

A elasticidade renda em relação aos preços de 

aluguel se situou em 1,72 no caso do Rio de Janeiro e em 4,9 

no caso de são Paulo, o que nos diz que uma elevação de 10% 

na renda no período, gerou em média um aumento de 17,6% nos 

preços do estoque no Rio de Janeiro e de 49% em são Paulo. O 

impacto extremamente elevado da renda sobre preços no caso 

de são Paulo, pode ser explicado pelo fato da renda estar 
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FIGURA 2 9

IMPACTO DA RENDA SOBRE OS PREÇOS DE ALUGUEL
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captando a influência de outras variáveis não incluídas no 

modelo ou através da elevada correlação com o estoque, hipó-

que e reforçada pelo fato do coeficiente da renda sofrer ele-

vada variação, ao utilizarmos o método de Cochrane-Orcutt pa-

ra eliminar a autocorrelação nos resíduos. 

o coeficiente estimado do estoque assumiu o 

valor esperado, o impacto de um aumento do estoque sobre os 

preços de aluguel e nega~ivo. A elasticidade no Rio de Ja-

neiro, foi de -5,5 e em são Paulo de -3,6, o que implica que 

um aumento de 1% no estoque ,gera uma qued~ de aproximadamen-

te 6% nos preços no Rio de Janeiro e de 4% em são Paulo. 

o efeito do estoque sobre os preços de aluguel 

nos fornece uma boa aproximação da elasticidade preço da de-

manda por serviços de habitação, pois, o coeficiente do esto-

que nos fornece o impacto de variações das quantidades sobre 

os preços, e consequentemente a inclinação da curva de de-

manda. A elasticidade da curva de demanda por estoque seria, 

portanto, o inverso da elasticidade do estoque sobre. preços. 

No ponto médio essa elasticidade se situou em -0,18 para o 
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Rio de Janeiro e em -0,28 ~ara são Paulo. O que nos diz que 

uma elevação de 10% nos preços de habitação levarão em média 

uma queda de 1,8% no estoque desejado no Rio de Janeiro e de 

2,8% em são Paulo. 

Podemos ainda ter uma aproximaçao da elastici-

dade renda da demanda através do impacto da renda e do esto-

que sobre preços; ou seja, dados os valores de 0 e ~: 

cnde: 

P = preço de 
a 

y = renda 

E = estoque 

mos: 

lIP-/P a a 
0 = 

t<.y/y 

aluguel 

e n = 
t<.P /P a a 

6 E/E 

Se substituirmos o valor de ~P /p em o, obte
a a 

o = t<.E/E . ~ 
6 y/y . . 6 E/E 

0.Y/y = C/T) 

Portanto uma variação na renda geraria uma va-

riação percentual de 0/~ no estoque desejado. A elasticida-

de renda na demanda por habitações no período se situou em 

0,31 para o Rio de Janeiro e em 1,36 em são Paulo. E neces-
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sário ressaltar-se que os resultados obtidos para são 
\ 

Paulo 

devem estar viesados devido a existência de multicolinearida-

de e a omissão de variáveis. No caso do Rio de Janeiro, onde 

o resultado obtido e mais confiável, um aúmento de 10%na ren-

da levaria a um aumento de 3,1% no estoque desejado. Caso 

consideremos que a produção de novas habitações , anualmente 

corresponda a 4,5% do estoque existente - que e aproximad~D-

te a taxa média anual de ~rescimento do estoque, como vimos 

na tabela 1 , tal aumento de renda exigiria um aumento de 

aproximadamente 70% na construção de novas habitações - o "que 

exigiria um elevado esforço da indústria de construção e do 

governo. 

No Rio de Janeiro as variações nas condições 

de financiamento tiveram um impacto negativo sobre preços nos 

períodos de 68-39 a 71-39 e de 71-49 a 74-39, e positivo no 

período de 74-49 a 78-29. Para são Paulo, devido ao tamanho 

da amostra, so nos foi possível testar o impacto das condi-

ções de financiamento separadamente para os períodos de 71-49 

a 74-39 e de 74-49 a 78-29, sendo que no primeiro período o 

impacto foi negativo e no segundo positivo. 
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Tal compor~amento pode ser creditado à expan-

são na produção de habitações gerada pelas maiores facilillades 

de crédito nos periodos de 68 a 74 (o impacto das condições 

de financiamento sobre as construções licenciadas foi posiii-

vo). A reforçar essa hipótese observa-se que entre 74-49 a 

78- 29, o coeficiente estimado para a variável "d urnrny" , ao 

utilizarmos as contruções licenciadas corno variável dependen-

-te, nao foi significativamente diferente de zero, o que nos 

mostra que o impacto das condições de financiamento sobre a 

produção de habitações foi nulo no período. Portanto, ao se 

diluir o efeito das condições de financiamento sobre a produ-

çao de novas habitações,.' o contínuo aumento no excesso de 

-demanda gerado pela expansao da renda e pela queda na taxa 

de crescimento do estoque, teve corno efeito um aumento nos 

preços de aluguel no período. 

A discussão feita nessa seção serviu para elu-

cidar alguns pontos levantados pela análise do capítulo an-

terior. Constatou-se que durante o período analisado, as al-

terações nas condições de financiamento for~l o principal de-
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terminante do comportamento das novas construções, principal, 

mente no caso do Rio de Janeiro. Ficou evidenciado que o im-

pacto da renda sobre a demanda por serviços de habitação e 

positivo, e que, portanto, o fato de não detectar-se um im-

pacto positivo da mesma sobre o fluxo de novas unidades deve 

ser explicado pela contração da curva de oferta gerada por um 

aumento nos custos de construção (efeito anti-cíclico). No 

período de observação além do efeito anti-cíclico da renda, o 

-aumento nos preços do terreno, corno vimos na seçao anterior, 

atuou no sentido de contrair a oferta de novas habitações. 

Com o intuito de avaliar o comportamento dos 

preços e dú mercado num nível de agregaçao menor, faremos na 

seçao a seguir urna análise do comportamento de alguns indica-

dores para as zonas definidas anteriormente na cidade do Rio 

de Janeiro. 

VI.3 - O Comportamento do Mercado em Algumas Zonas do Rio 

de Janeiro 

A análise dos modelos macroeconômicos desen-

volvida no capítulo 11, mostrou a impo~tância da utilização 
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de modelos menos agregados que seriam capazes de captar ~ in-, 

terrelações existentes no mercado; interrelações essas que 

influenciariam o impacto das variáveis de forma agregada (ve-

-ja-se seçoes 11.2 e 11.3), corno no caso do impacto da renda 

sobre preços e quantidades nas diversas localizações,que con-

dicionaria seu impacto sobre o mercado corno um todo. 

Um fato que evidencia a importância desses 

aspectos e a existência de respostas extremamente variadas no 

mercado do Rio de Janeiro e de são Paulo às alterações nas 

condições do mercado. o fato do aumento real de preços no 

Rio de Janeiro ter sido extremamente superior ao observado em 

são Paulo (veja-se as figuras 23 a 26) nao pode ser explicado 

exclusivamente por um maior aumento de preços de terreno no 

Rio de Janeiro, pois, o comportamento da oferta de infraestru-

tura não foi muito diferente em ambos os municípios e a de-

manda por terrenos - derivada da demanda por serviços de ha-

bitação - aumentaria mais em são Paulo devido ao maior aumen-

to de renda nesse município. A razao dessa diferença de com-

portamento em ambos dos municípios pode estar ligada a carac-
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terísticas específicas das diversas localizações que os com-

põe (diferenças na dotação de amenidades) e ao processo de 

interrelação entre essas localizações. 

Com o objetivo de levarmos em consideração es-

ses aspectos, desenvolveremos nessa seção uma análise do com-

portamento do mercado em algumas zonas do Rio de Janeiro,onde 

observa-se grandes diferenças nos níveis de amenidades nas 

diversas localizações, o que, como vimos, leva a um impacto 

diferenciado de alteraçõ~s na demanda nessas localizacões. 

Para visualizarmos esse aspecto, podemos observar a figura 30 

a seguir, que nos mostra as diferenças na evolução dos preços 

nas 3 zonas referidas anteriormente. 

-Podemos supor, tal como na seçao 11.3, urna de-

manda por serviços para cada localização específica. A deman-

da em cada localização sera alterada pelas variáveis que afe-

tam o mercado como um todo e pelas alterações nas condições 

existentes nas localizações com as quais essa local~zações 

guarda uma relação de indiferença. Supondo que a oferta de 

serviços em cada localização e fixa no curto prazo, podemos 
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FIGURA 30 

EVOLUÇ~O DO PREÇO DE NOVAS HABITAÇOES PARA AS ZONAS E PARA A 

CIDADf DO RIO DE JANEIRO 
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descrever o comportamento~do mercado tal como na figura 29, 

so que agora a demanda será afetada pelas alterações nas con-

dições existentes nas outras localizações (presços e amenida-

des basicamente) e os impactos de alterações na renda, em 

preços e condições de financiamento, poderá ser diferente nas 

diversas localizações. 

Tal como na seçao anterior, ao supormos a 

oferta de serviços rígida no curto prazo, alterações na de-

manda se refletirão diretamente em variações nos preços nes-

sas localizações. Podemos, portanto, verificar c que ocorreu 

com a demanda nessas localizações utilizando o preço observa-

do no estoque como variável dependente num modelo similar ao 

-utilizado na seçao anterior, acrescido dos preços e amenida-

des nas outras localizações como variáveis explicativas. 

A pesquisa de aluguéis do BNH - NEURB, dispõe 

de índices de aluguel para 9 zonas específicas nas quais a 

cidade do Rio de Janeiro e dividida (I) . Apesar do fato do 

(l)CIDADE DO RIO DE J~~EIRO: 
1. Alto da Boa Vista, Arpoador, Bairro Peixoto, Barra da Tijuca, Copaca

bana, G~vea, lpanema, Itanhang~, Jardim Bot~nico, Jo~, Lagoa, Leblon, 
Leme, paineiras, Recreio dos Bandeirantes, .S~o Conrado,Sumar~,Vidigal. 
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zoneamento existente não ~er o ideal para os propósitos da 

análise - há uma elevada heterogeneidade em algumas zonas 

podemos utilizar os preços de aluguel em cada zona corno va-

riável dependente no modelo. 

l'Ioaplicarrnos o modelo surge um.sério problema,que 

e o fato de nao dispormos da evolução do estoque de habita-

çoes para as zonas mencionadas acima. Corno a evolução do es-

toque e um fator importante no modelo utilizado, devemos fi-

2. Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaita, Laranjeiras, 
Santa Tereza, Urca. 

3. Bairro de Fatima, Barão de Haua, Cais do Porto, Castelo, Centro, Ci
dade Nova, Cinelância, Estacio, Gamboa, Lapa, Hangue, Morro do Pinto, 
Saúde. 

4. Aldeia Campista, Benfica, Cajú, Catumbi, Maracanã, Muda, 
Praça da Bandeira, Quinta da Boa Vista, Rio Comprido, são 
Tijuca, Triagem, Usina r 

Pedregulho, 
Cristovão, 

5. AndaraI, Boca do Mato, Grajaú, Lins de Vasconcelos, Vila Isabel. 

6. Abolição, Água Santa, Anchieta, Bangú, Barra de Guaratiba, Bento Ri
beiro, Cachambi, Campinho, Campo Grande, Cascadura, Consolação,Coso.os, 
Deodoro, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho de Dentro, Engenho ~ovo, 
Guadalupe, Inhoarba, Jacar~, Jacarezinho, Madureira, Hagalhães Bastos, 
Mangueira, Harechal Hermes, ~!eier, Os,,'aldo Cruz, P ac iência, Padre :!i
guel, Pedra de Guaratiba, Piedade, Quintino, Realengo, Riachuelo, Ri
cardo de Albuquerque, Rocha, Sampaio, Santa Cruz, SantIssir:lo,São Fran
cisco Xavier, Senador Camar~, Sepetiba, Todos os Santos, Vasconcelos, 
Vila Aliança, Vila Aparecida, Vila Kennedy, Vila Hilitar. 

7. AcarI, Barros Filho, Bonsucesso, Braz de Pina, Cavalcanti, Circular da 
Penha, Coelho Neto, Col~gio, Cordovil, Costa Barros, Del Castilho, En
genho da Rainha, Higienõpolis, Honõrio Gurgel, Inhauma, Iraja, Jardio. 
.-\merica, ~[anguinhos, ~!aria da Graça, Olaria, Pavuna ,Par2da de Lucas, 
Penha, ri lares, Ramos, Rocha ~!iranda, Terra Nova, Tomaz Coelho, Tu ria
çú, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vieira Fazenda, Vigirio Geral, Vila 
Cosmos, Vila da Penha, Vila Pedro 11, Vista Alegre. 

S. Anil, Covanca, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Jardim Sulacap,Pra
ça Seca, Tanque, Taquara, Vila Valqueire. 

9. Ilha do Governador e Ilha de Paqueta. 
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car atentos para os probl~mas que devem surgir devido a omis-

são dessa variável. 

Do mesmo modo, não dispomos de informações so-

bre as alterações nas amenidades existentes nessas zonas. P"a-

ra contornar esse problema, consideramos a série de aluguéis 

a partir de 1971, pois nesse período não ocorreram grandes 

alterações nas condições existentes nessas localizações o 

sistema de transportes não sofreu grandes alterações e -nao 

observou-se alterações significativas nas condições de lazer 

ou de qualquer outro serviço público nessas areas. 

Foram feitas regressões através do método de 

mínimos quadrados para as nove zonas acima mencionadas, onde 

procuramos avaliar as interrelações existentes entre essas 

zonas através dos efeitos preço cruzados, pois, dada a hipó-

tese de rigidez na oferta no curto prazo, alterações na de-

manda nas diversas localizações se refletiriam em variações 

de preços nessas localizações. Os resultados obtidos se en-

contram na tabela 19 a seguir. 

O coeficiente estimado para a renda e positi-



TABELA 19 

CXl1PORI'AMENTO 00 MERCAOO NAS ZGJAS 00 MUNIC!PIO 00 RJ 

Variável CI'E RENDA TEND PAI PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA 8 PA9 R2 
F rx'l/n 

Dependente 

PAI -20,89 4,29 -.035 1,474 -.999 1,043 -.657 .551 -1,281 -.172 .2702 .9978 781,6 2,07/28 
(2,49) (2,82) ( . 36) (7,26) (2,22) (6,01) (1,59) (1,85) (2,26) (.45) (1,57) 

PA2 14,88 -2,93 .0991 .5131 .7543 -.602 .661 -.167 .229 .113 -.137 .9982 931,6 2,34/28 
(3,30) (3,56 ) (l,83) (7,26) (3,15) (5,64) (3,2) (.88) (.61) ( .51) (l,33) 

\ 
• 

PA3 -5,88 1,384 -.0802 -.225 . 489 . .3215 -.227 .0477 .0540 .2126 -.044 .9956 " 384,8 1,99/28 
(l,33) (l,71) (l, 84) (2,22) (3,15) (2,61) (l, 12) (.31) ( .17) (l,22) ( .05) 

I'...l 

PA4 22,44 -4,46 .1326 -.fi517 -1,08 .8901 .6299 -.269 .8633 .1681 -.167 .9963 460,4 2,35/28~ 
(4,08) (4,58) (l,83) (6,01) (5,64) (2,61) (2, O) (l,07) (l,86) ( .56) (1,19) 

PA5 -4,24 .724 -.045 -.1972 .570 -.3025 .3027 .1832 .6726 -.1542 .065 .9975 674,6 1,89/28 
( . 8O) (. 73) ( . 83) (1,59) (3,20) (1,12) (2,00) (1,05) (2,14) ( . 75) ( .65) 

PA6 1,573 -.209 -.040 .3034 -.264 .1165 -.237 .336 .2531 .4873 -.144 .9929 238,4 1,86/28 
(.22) ( .15) ( . 54) (l,85) ( . 88) (.31) (l,08) (1,05) ( . 53) (1,88) (1,09) 

PA7 -4,79 1,096 .0191 -.181 .0928 .0338 .195 .316 .065 .0997 .002 .9974 647,9 1,80/28 
(l,37) (1,71) ( .51) (2,26) ( . 61) ( .18) (l,86) (2,14) ( .53) ( . 7O) ( .03) 

PA8 -11,57 1,602 -.093 -.0689 .131 .3776 .1078 -0206 .3547 .2828 .366 .9971 576,9 1,91/28 
(2,09) (1,45) (1,57) ( . 45) ( .51) (1,22) ( .56) ( . 75) (l,88) ( . 7O) (4,85) 

pA9 25,78 -4,06 .174 .4696 -.684 -.0329 -.4639 .3752 -.456 .0304 1,587 .9866 125,1 1,99 
(2,28) (l,82) (1,39) (1,57) (l,33) ( .05) (1,19) ( . G5) (l, 09) ( .03) (4,85 ) 
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vo, a um nível de significância de 5%, nas zonas 1, 3, 7 e 8. 

Nas zonas 2, 4 e 9 o coeficiente e significativamente nega-

tivo, enquanto nas zonas 5 e 6 não e significativamente dife-

rente de zero. o coeficiente estimado da renda, pode est~r 

sendo viesado pela omissão do estoque, que, como vimos nos 

testes anteriores, guarda uma elevada correlação com a renda. 

No caso da omissão afetar o coeficiente da renda, o viés se-

ria no sentido de subestimá-lo, pois, o sinal esperado para o 

t t · (1) es oque e nega lVO • Por outro lado, devemos esperar que o 

coeficiente do estoque seja pequeno em termos absolutos - com 

base na evidência para as cidades do Rio de Janeiro e são 

Paulo na seção anterior -~ o que levaria a um viés não muito 

elevado. 

Caso a argumentação acima esteja correta, a 

-omissao do estoque na equaçao nao seria capaz por si so de 

levar a uma mudança no sinal do coeficiente estimado da ren-

da. Portanto, o sinal negativo da variável renda naquelas 

(6)0 coeficiente estimado sera: E (5.) G. + 0 S. + p & + ••• 
1 1 1J J ik-k 

como S. < O e p .. (coeficiente de correção entre 1 e j) é elevado, o 
J 1J 

viés será negativo. 
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zonas, estaria efetivamente refletindo uma queda na demanda a 

medida que a renda aumenta. Essas localizações seriam consi-

deradas como bens inferiores pelos indivíduos, o que pode ser 

explicado pelo fato dessas zonas serem areas antigas e com ~m 

papel indefinido no contexto urbano da cidade - areas ano Fla-

mengo, Botafogo, são Cristovão, etc., deixaram de ter um ca-

rater estritamente residencial e não definiram suas novas fun-

-çoes na cidade. Em outras palavras, os bairros que compoem 

essas zonas, estariam num período de transição dentro do con-

texto dinâmico de expansao da cidade, não apresentando devido 

a esse fato, um comportamento que poderíamos classificar de 

normal. 

Devemos observar que a distribuição do aumento 

de renda passa a ter um papel importante na análise, e por-

tanto, para concluir que a demanda por habitações nas zonas 

referidas variou inversamente com a renda no período, e ne-

cessário supormos que todas as classes de renda melhorara~, 

apesar do aumento poder ser diferenciado. 

o impacto do aumento da renda e superior na 
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zona 1, como deveríamos esperar devido a elevada disponibi
\ 

lidade de amenidades (mar, montanha, facilidade de transpor-

te,etc.) nos bairros que compõem a zona. A elasticidade ren-

da em relação a preços se si tuou em 1,133, o que significa que 

um aumento de 10% na renda levará a uma elevação de preços de 

11,3% em média na zona. Nas zonas 3,7 e 8 a elasticidade foi 

de 1,01,0,87 e 1,06 respectivamente. 

Ao introduzirmos os preços das outras zonas, 

ocorre um fato inesperado que e o aparecimento de alguns coe-

ficientes significativamente negativos. Tal fato nao e coe-

rente com a teoria apresentada, pois as diferentes localiza-

ções devem ter uma relaçã9 de subst~tutibilidade entre si, 

havendo diferenças somente no grau de substitutibilidade en-

tre elas. Uma explicação possível para o comportamento ob-

servado seria através de uma mudança nas preferências dos in-

divíduos, o que faria com que o aumento na demanda em uma de-

terminada zona se desse através da diminuição em uma outra. 

No caso da zona 1, um aumento nos preços (de-

manda) nas zonas 2, 4 e 9 levariam a um aumento nos preços 
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(demanda) nessa zona; alt~rações nas zonas 5 e 8 nao têm um 

impacto significativo, a lli~ nível de 5%, sobre os preços da 

zona 1. As zonas 3 e 7 guardam uma relação inversa com a zo-

na 1. Nas outras zonas essas características se repetem, ~~ 

areas similares - substitutas próximas - o.coeficiente esti-

mado para preços e sempre positivo, mas ocorrem casos em que 

o coeficiente e negativo, o que reforça a hipótese da exis-

tência de mudanças nas preferências dos indivíduos (vide~-

la 20, a seguir). 

Apesar das limitações apontadas acima, a ana-

li se da presente seção nos mostrou os impactos diferenciados de 

alterações na demanda por habitações em localizações especí-

ficas, assim caro as interrelações existentes entre as mesmas. Uma 

expansão na renda terá, segundo os resultados obtidos, além OOS 

efeitos diretos na demanda para localização específica, tem 

um efeito indireto gerado pela alteração da demanda nas 

outras localizações. Portanto, para conhecermos o efeito fi-

nal de alterações na demanda, e necessário levarmos em consi-

deração esses aspectos, que determinarão o efeito final dos 



'1'1\13[';11\ 20 

"ELASTICIDADE PREÇOS CRUZADOS" PARA AS ZONAS DO RJ 

ZONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,0045 -.3617 .63748 -.3352 .2088 -.4262 .1391 

2 . 7529 .4008 -.5399 .4949 -.1035 
(V) 
lf) 

3 -.6214 .9204 .5427 .2343 N 

4 ,. 1,0663 -1,204 .5273 
\ 

.5258 .4700 

5 -.3865 .7613 -.2147 .3626 .4386 

6 .76826 .5129 

7 -.5438 .3582 .4845 

8 .3427 .3370 .4724 

9 .9120 .9053 1,2296 
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impactos de alterações na~ variáveis que influenciam a deman-

da em termos agregados sobre preços a quantidades dos servi-

ços de habitação. 

-
No caso do Rio de Janeiro, a elevada preferên-

cia observada pelas areas localizadas na zona 1 - maior elas-

ticidade renda assim corno, o efeito de alterações de pre-

ços nessa zona sobre as outras - veja-se as "elasticidades 

preços cruzados" da zona-l em relação às zonas 2, 4, 6 e 9 

pode ter levado a um processo de aumento de preços que, na 

média seria superior ao de outras cidades, corno no caso de 

são Paulo, que não apresentam características similares as 

observadas. 

A análise acima nos chama atenção para a ne-

cessidade do conhecimento das carcterísticas específicas do 

mercado para determinarmos seu comportamento, em termos de 

preços e quantidades a um nível menor de agregaçao. Cidades 

que apresentem diferentes características, tanto em termos de 

dotação de infraestrutura corno de características naturais (ou 

outras), responderão de forma diferente as alterações nas con-
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dições gerais do mercado. 

VI.4 - Comentários e Conclusões 

A análise desenvolvida no presente capítulo .e-

videnciou a importância da oferta de terrenos urbanizados na 

determinação do comportamento do mercado. Vimos que no caso 

do Rio de Janeiro e de são Paulo, em menor grau, o efeito das 

maiores facilidades de crédito criadas foi bastante inibido 

pela valorização das terras urbanas disponíveis, valorização 

essa que levou a uma contração da oferta de novas habitações. 

Podemos visualizar melhor essa questão em ter-

mos de uma nálise microeconômica uS 11al, caso consideremos as , 

terras disponíveis para a habitação como fixas, podemos esta-

belecer que um aumento de preços gerado através de uma expan-

sao na demanda sera totalmente apropriado pelo fator fixo, o 

que eliminará o incentivo a entrada de novas empresas no se-

toro Na figura 31 a seguir, dadas as curvas de custo médio 

-e marginal, uma expansao na demanda de DO para ~ gerara uma 

renda econômica de valor (Pl - PO)' essa renda econômica e 

que gera incentivos para a entrada de novas firmas no mercado. 
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FIÇURA 31 

APROPRIACÃO DA RENDA ECONÔMICA , 

crne 

QNc 

T 
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Caso a oferta de terras seja totalmente rígida, os proprietá-

rios desse fator se apropriarão do total da renda econômica, 

eliminando dessa forma o incentivo à entrada de novas firmas 

no mercado e limitando o aumento da produção de novas unida-

des. Nesse caso, observaríamos apenas um pequeno aumento nas 

quantidades ofertadas no mercado no curto prazo, consequen-

temente, alterações mínimas no estoque de serviços. 

Por outro lado, o aumento no preço da terra 

em relação aos outros custos de construção gerara, através do 

efeito de substituição, uma tendência a um· maior uso dos ou-

tros fatores (prédios mais altos) o que levará a um aumento 

do custo por m2 da area residencial de forma indireta. Caso 

consideremos ainda a legislação sobre o uso do solo, limitan-

do os gabaritos nas diversas areas, a cota do terreno nao po-

derá ser diluída através da oferta de um numero de unidades 

por projeto, o que diluirá ainda mais o impacto da -expansao 

da demanda sobre as quantidades produzidas. 

Portanto, o diferencial de evolução dos preços 

e custos de construção seria totalmente apropriado pelos pro-
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prietários do fator fixo (terra). 

Constatamos também o efeito positivo da renda 

sobre a demanda por serviços de habitação, o que comprovou a 

existência de um efeito anti-cíclico da renda sobre a oferta 

de novas habitaç~es, como tínhamos sugerido no capítulo ante-

rior. 

Finalmente, vimos a importância das interrela-

ç~es existentes entre as divesas localizações para determina-

-çao do comportamento do mercado, pois as características es-

pecíficas de cada cidade ou area urbana, têm um importa·nte 

papel na determinação dos efeitos de alteraç~es nas variáveis 

que determinam a demanda por serviços de habitações. 

Com o objetivo de tecer maiores considerações 

sobre esses aspectos, faremos nos dois capítulos a seguir uma 

análise empírica com base nos modelos microeconômicos desen-

volvidos nos capítulos 111 e IV. 



259 

CApíTULO VII 

FOK~ÇÃO DOS PKEÇOS DA HABITAÇÃO URBk~A NO BRASIL 

Como vimos pela análise teórica desenvolvida 

nos Capítulos 111 e IV, o bem habitação pode ser decomposto 

em um número finito de categorias, das quais os indivíduos 

derivariam utilidade. Um dos principais pontos que a análise 

desses capítulos procuro~ chamar atenção, e sobre o comporta-

mento da oferta dessas categorias que desempenha um papel fun-

damental na determinação dos preços finais das meSQas e con-

sequentemente da habitaçao. 

Supusemos três tipos de agentes responsáveis 

pela oferta desses serviços, quais sejam: o Estado, a inicia-

tiva privada e a natureza. Foi feita ainda uma subdivisão das 

características envolvidas diretamente com o mercado de habi-

tações fornecidas pelo estado e pelo setor de construcões 

residenciais e daquelas cuja oferta e determinada fo~a do 

mercado - características naturais e servicos de axÉrcio rus-

poníveis por localização. O preço final de cada característi-
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ca dependerâ, como vimos, do nIvel de demanda pela mesma e da 
~ 

sua disponibilidade ou facilidade de obtenção. 

Alterações de renda e gostos levariam os indi-

víduos a alterarem a composição do estoque desejado das várias 

características levando num prazo mais longo, através de va-

riações nos preços implícitos, a uma alteração no estoque da-

quelas características. No caso das características forneci-

das pelo governo, vimos ~ue sua oferta esta condicionada a 

aspectos políticos - dotação e distribuição espacial dos re-

cursos e, portanto, não teria necessariamente uma relação di-

reta com os custos de produção e os preços implícitos exist~~-

tes no mercado. 

Por outro lado, vimos (nos Capítulos V e VI) a 

importância de aspectos ligados a óllocalização" - tais como 

as diferenças nas elasticidades renda no consumo das divers2s 

características - os quais diferenciariam de forma acentuada 

o impacto das variáveis que influenciam o mercado de habita-

ções de forma agregada; não so ao nível da localização mas 

também em estudos agregados. Desse modo, o impacto de varia-
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ções na renda ou nas cond~ções de financiamento, que possibi-

litassem aumentos na demanda por habitações, seriam condicio-

nados pelas elasticidades renda no consumo das diversas ca-

racterísticas, e principalmente, pela resposta da oferta des-

sas características as variações de preços. 

Nesse contexto, verificamos que a oferta de ser-

viços de infraestrutura e de terrenos urbanos de modo geral 

por nao se elevar a taxas condizentes com o aumento da deman-

da (gerada pelas maiores facilidades de financiamento e pelo 

-aumento de renda), atuou como fator limitativo a expansao do 

mercado e levou a um impacto extremamente perverso em termos 

de elevações de preços. 

o presente Capítulo visa aprofundar a análise 

sobre os aspectos discutidos anteriormente através de uma a-

n~lise microeconomica, onde procuraremos verificar a impor-

tância de determinados serviços na formação de preços no mer-

cado com base na técnica de "Hedonic prices Equations", dis-

cutida anteriormente. Cornos assinalamos em capítulos ante-

riores, o fato de detectarmos um "Rationale" na forMação dos 
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preços nos permitirá con~ecer as cestas alternativas que cada 

classe de renda teria a sua disposição e como os indivíduos 

substituiriam essas diversas características. No caso dos ser-

viços ofertados 8elo governo, procuraremos determinar os pre-

ços que os indivíduos estariam pagando implicitamente e dessa 

forma determinar aqueles serviços que deveriam ser produzidos 

prioritariamente dados os custos de produção. 

Faremos uma análise econométrica do ôercado em 

6 regiões metropolitanas brasileiras (Rio de Janeiro, são Pau-

lo, Belo Horizonte, paraná, Recife, Distrito Federal) com ba-

se nos dados da PNAD-77 onde dispomos de uma pesquisa a nível 

de domicílio. Na primeira seção, apresentaremos os dados a se-

rem utilizados; na segunda, faremos estimações da elasticida-

de renda dos gastos em habitação; na terceira utilizareôos a 

técnica de "Hedonic prices Equations" para avaliar os precos 

implícitos dos serviços levantados pela pesquisa , e procura-

remos inferir algumas observações qualitativas sobre o iroac-

to da oferta nos preços implícitos desses serviços; na quarta 

seção apresentaremos alguns comentários de caráter geral so-
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VII.l - Os Dados Utilizados 

A Pesquisa Nacional Por Amostra de Dornicillos 

(PNAD), e uma pesquisa anual feita pela Fundação IBSE com o 

objetivo de possibilitar um acompanhamento melhor das altera-

çoes nas características da população entre os censos.Em 1977, 

foi incluido um boletim~especial, a pedido do Banco Nacional 

da Habitação, onde fez-se um levantamento de algumas caracte-

rísticas dos imóveis incluidos na pesquisa (veja-se o questio-

nário em anexo). 

Das características listadas no Capítulo IV, 

dispomos de uns poucos itens sobre as características dos i-

móveis em sí (tipo de paredes, piso, cobertura, canalização, 

forro e numero de comodos) que nos permitem uma auroximacão 
~ , 

razoável para esta características, apesar de não ?odermos=~ 

zer inferências precisas sobre a qualidade (tipo de acabaren-

to) desses imóveis; dispomos também de itens sobre os servi-

ços de infraestrutura existentes nesses imóveis (abasteci-
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mento d'água, esgoto, co~eta de lixo, energia elétrica e te-

lefone), sobre o preço de aluguel mensal, e ainda dados so-

bre as características da família, tais como: renda, nw~ero 

de pessoas, composição etária, etc. 

VII.2 - A Elasticidade Renda dos Gastos em Habitação 

Os dados disponíveis nos permitem esti~ar uma 

função do tipo curva de -Engel e obtermos as elasticidades re..'1-

da dos gastos em habit'ação. Os estudos de Engel (1821 1896) e 

especificamente seu estudo publicado em 1957, onde formulou 

uma lei empírica (Lei de Engel) relacionando a renda com os 

gastos em alimentação, fúram precursores dos estudos empíri-

cos da curva de demanda, sendo que a descoberta de regulari-

dades no comportamento dos indivíduos foi um fator extrema-

mente importante para o desenvolvimento da ciência econômica. 

Estudos baseados no trabalho de Engel foram 

feitos para outros ítens dos gastos. ~ importante observár-

mos que ao utilizarmos os gastos como variável dependente, es-

sa variável estará captando não so variaçoes nas quantidades 

IJIUDTECA DARIO Hl:NRiQUE SIM_ 
qIWJ~C~Q GETOUr.t vuau 
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consumidas, mas também variações na qualidade, sendo a elas-

ticidade calculada a soma das elasticidades de quantidade e 

qualidade (1) . 

A curva de Engel para os gastos per capta po-

de ser expressa da seguinte forma: 

onde: 

E. 
1 

N 

Na forma logarítimica teríamos: 

1 n E. 
1 

a+S lnY+ lnN 

Ei = gastos com o item i. 

N = numero de pessoas no domicílio 

Y = renda do domicílio 

-No caso acima supoe-se implicitamente uma elas-

ticidade unitária em relação ao numero de pessoas. Caso o cre-

fi ciente estimado seja menor que a unidade, existirão econo-

mias de escala no consumo desse ítem, e vice-versa. 

(1) . ". 1 . Veja-se Houthakker, H.S., An Internatlona Comparlson of Household 
Expenditure Patterns, Co~nemorating the Centenary of Engel's Law", Econo
metrica, vol 25, 1957, pg. 538. 
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Devemos observar ainda que no caso da habita
~ 

çâo, o aluguel nâo refletirá os gastos totais com a qualida-

de, pois devemos observar variações na qualidade interna (a-

través da "decoração" principalmente) independentemente do' a-

luguel. 

Foram feitas estimações com a equaçao defini-

da acima para as 6 Areas Metropolitanas, definidas anterior-

mente, como um todo e separadamente. Os resultados obtidos 

sao mostrados na Tabela 21. 

A elasticidade renda estimada para o Brasil 

(total das A.M.) foi de 0,81, o que está bem uróximo dos re-

sultados obtidos para outros países elasticidade uroxina 

a 1. As elasticidades renda para as are as metropolitanas va-

riaram de O ,61 em são Paulo a O ,84 no Rio de Janeiro e Recife. A 

variação nas elasticidades renda estimadas reforcam as obser-

vações feitas nos capítulos anteriores sobre a diferenciação 

dos impactos das variáveis que afetam o mercado de forma a~e-

gada, ao considerarmos diferentes localizações. 

A diferença entre as elasticidades entre Rio e 
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TABELA 21 

ELASTICIDIl.DES P-ENDA DOS GASTOS EM HABITAÇÃO (ALUGUEL) 

PARA AS A.M. (ÁREAS METROPOLITANAS) CONSIDERDAS 

CONSTJI.NTE RENDA NúMERO 
R2 

PESSOAS F 

BFASIL .0241 .8100 -.1928 .520 6152 
(TOTAL DAS A.M.) (39) (110,5) (15,69) 

RIO DE JANEIRO -~104 - .8319 -.2409 
.507 1586 

A.M.l (89) (56,3) (10,1) 

DISTRITO FEDERAL .. OS 7 O * 7993 -.026 O 
544 1206 

A.M.4 (41 ) (47,1) (92 ) 

PARANÁ 1,4063 .6568 -..1911 
.. 366 324 

A.M.5 (6,42) (25,47) (4,93) 

RECIFE -.5851 f8381 -.2118 .549 819 
A.M.6 (3,69) (40,06) (5,93) 

BELO IDRIZONTE 1,047 .6794 -.0497 .463 456 
A.M.3 (5,52) (29,14) (1,29) 

SÃO PAULO 1,924 .6082 ~2054 ,382 837 
A.M.2 (15,05) (40,90) (8,94) 

N 

11371 

3088 

2028 

1129 

1350 

1063 

2713 
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são Paulo pode nos ajudar~ a explicar as diferenças no compcr-

tamento de preços constatados no Capítulo anterior para as 

duas cidades. Devemos observar ainda que areas com um volu~e 

maior de amenidades (praia principalmente) corno Rio de Ja~ei-

ro e Recife apresentam uma elasticidade significanti\~te su-

perior as outras areas consideradas; caso consideremos a elas-

ticidade dos gastos totais em habitação como função das elas-

ticidades renda dos gastos nas diversas características que 

-compoem o bem, e que a principal diferença entre essas are as 

é a existência de características naturais, podemos dizer que 

a elasticidade renda da demanda por esse tipo de característi-

ca deve ser maior, o que leva a uma maior elasticidade dos 

gastos totais . 

Portanto, as variações na renda ou nas condi-

-çoes de financiamento levariam a efeitos diferenciados nas a-

reas metropolitanas. Um aumento de renda de 10% nas cidades 

do Rio de Janeiro e são Paulo, levaria a um aumento de 0,3% 

na demanda do Rio de Janeiro e de 6.1% em são Paulo (ceteris 

-paribus). As pressoes de um aumento de renda sobre·o merca-

do de habitações seriam maiores em areas como Rio de Janeiro 
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e Recife, o que, dado o eptoque de habitações constante no 

curto prazo, levaria a aumentos nos preços da habitação (ter-

reno) superiores a média do país nessas regiões, ou seja en 

regiões com elevada elasticidade renda - para uma mesma taxa 

de crescimento da renda - deve-se observar um aumento nos 

preços da habi tação, no curto prazo, superior a média, o con-

trário se verifica com regiões onde a elasticidade renda e 

inferior a media do paIs. O comportamento dos preços no médio 

prazo dependerá da resposta da produção as variações de pre-

ços, o que, como vimos, dependerá da facilidade de obtenção 

de terras urbanas e da velocidade de ajustamento da industria 

de construção. 

O coeficiente estimado para o numero de pess~ 

-e significativamente negativo na maioria das equaçoes. Tal fato 

pode ser explicado pela existência de dois efeitos ODostosre-

lacionados com o tamanho da família. Por um lado, o aunen-

to do tamanho da família leva a um aumento nas "necessidades" 

dos varios bens - em geral um aumento nenos que ~roporcio-

nal ao aumento no tamanho. Por outro lado, o a~~ento da faní-
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lia leva a um empobrecimento relativo levando a um aumento no 
\ 

consumo de alguns bens (alimentação por exemplo) em detrimen-

to de outros(l). 

No caso por nos observado, o segundo efeito pre-

valece sobre o primeiro, levando a uma queda no consumo de 

habitação quando de um aumento no tamanho da família. No caso 

brasileiro constata-se ainda uma tendência nas famílias das 

classes de menor renda a serem compostas de um numero maior 

de filhos(2). 

Com o objetivo de minimizar os possíveis pro-

blemas advindos da existência dessas correlação e verificar-

mos possíveis di ferenças •. no comportamento da demanda em algu-

mas calsses de renda, especifica.rrente, diferenças nas elastici-

dades renda dessas calsses, dividimos a amostra em quartis de 

renda para o total das A. M. e para o Rio de Janeiro e são Pau-

lo. Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas 22 a 24. 

(1) Houthakker, H.S., Ibidi, pg. 544. 
(2) . - b .. d Pode-se constatar tal h1potese ao o servarmos o coef1c1ente e corre-
lação simples entre as duas variáveis (-0,=2) o que nos mostra que ao au
mentar a renda o número de pessoas da família tende a diminuir. 
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TABELA 22 

ELASTICIDAD:L REND1\. DOS GASTOS El-1 HABITAÇÃO - TOTAL 

DAS A.H., QUARTIS DE RENDA 

CLASSE DE CONSTANTE RENDA NúMERO R2 
F RENDA PESSOAS n 

19 1,414 .5991 -.1083 
QUARTIL (6,41) (19,65) (4,85) .121 194,3 2819 

29 -.175 .8358 -.2157 .055 82,2 2837 QUARTIL ( . 26) - (10,23) (8,57) 

39 -.950 .9495 -.3397 .102 159,2 2802 QUARTIL (1. 45) (12,68) (13,30) 

49 2,910 .5112 -.165 .141 239 2913 
QUARTIL (12,31) (21,11) (6,56) 
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TABELA 23 

RIO DE JANEIRO 

CLASSE DE CONSTANTE RENDA NüI1ERO R2 
RENDA PESSOAS F n 

19 3,546 .3105 -.056 QUARTIL (7,93) (5,05) (1,48) .032 12,8 783 

29 
-1,109 .9483 -.263 QUARTIL ( . 8O) (5,57) (5,21) .068 27,6 762 

39 -4,071 1. 3149 -.424 
.151 QUARTIL (3,04) (8,53) (8,62) 70,2 791 

49 2,064 .6100 -.209 
QUARTIL (4., 42) (12,81) (3,88 ) .195 90,6 752 
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-TABEL.i\ 24 

SÃO PAULO 

CLASSE DE CONSTANTE NúMERO R2 
RENDA RENDA F n PESSOAS 

19 3,687 .3583 -.076 
QUARTIL (7,49) (5,59 ) (1,68) .045 16,0 678 

29 1,797 .6335 -.289 
QUARTIL (1,41) (4,18) (6,04) .067 24,4 688 

39 .343 .8066 -.321 
QUARTIL ( . 26) (5,58) (7,06) .105 38,6 666 

.... 

49 3,830 .4146 -.194 
QUARTIL (8,01) (8,64) (4.21) .123 47,4 681 
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Como podemos observar, as elasticidades renda 
I 

diferem significativamente entre as classes de renda conside-

radas. Observa-se, tanto no caso do total das A.M. como do Rio 

de Janeiro e de são Paulo, UITB elasticidade 'renda Mais baixa no 19 

quartil (25% mais pobres) a elasticidade aumenta ao nassar-

mos pelos quartfs seguintes, atingindo um máximo no 39~1, 

e volta a ser baixa para os 25% mais ricos. 

Tal compQrtamento pode ser explicado pelo fa-

to das classes mais pobres terem outras ~rioridades, tais co-

mo alimentação e vestuário, o que faz con que o aumento" de 

renda seja dirigido a esses ítens prioritariamenteem detri-

mento da habitação. Ao passarmos para as classes de rendarcais 

elevadas, os aumentos de renda passam a ser gastos em maior 

proporção em habitação. No caso dos indivíduos mais ricos, a 

-propençao marginal a consumir tende a diminuir, com90rtamento 

que não deve ser diferente no caso do consumo de habitações. 

Entretanto, devemos assinalar que as variaçoes no consumo de 

serviços de habitação nodem não ser cantadas unicamente atra-

ves dos preços de aluguel, pois a "qualidade interior" da ha-
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bitação pode ser alterad~ sem que o preço de aluguel sofra 

grandes variaç6es (atravês de uma decoração mais "sofistica-

da"), o que, se levado em consideração, poderia levar a uma 

elasticidade maior no caso dos 25% mais ricos. 

A constatação dessas diferenças nas elastici-

dades renda propicia uma importante conclusão em terBOS domo-

delo macroeconomico do mercado, pois, a distribuição dos au-

mentos de renda passa a_desem?enhar um papel importante no mo-

delo. Os aumentos na renda terão um impacto diferenciado so-

bre o mercado em função das classes de renda que forem mais 

oeneficiadas por esse aumento. 

Pelos resultados obtidos, podemos concluir que 

os impactos dos aumentos na renda sobre a demanda serao tão 

maiores quanto maior for a incidência desses aumentos nos qlliIT-

tis de renda intermediários, principalmente no 39 quartil. 

Devemos assinalar ainda as diferenç~s no com-

portamento das elasticidades renda entre Rio de Janeiro e são 

Paulo e a mêdia das A.tI. O Rio de Janeiro, que c'onsiderado 

como um todo, apresenta uma elasticidade renda acima da ~, 
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ao separarmos por quarti~ de renda, verificamos que a elasti-

cidade dos 25% ffiais pobres cai abaixo daquela observada no to-

tal das A.H. e inclusive em são Paulo - onde observa-se a 

menor elasticidade entre as A .11 1 s consideradas - enquanto' que 

nos outros quartis observa-se uma elasticidade significativa-

mente superior as outras areas consideradas. A tendência ob-

servada ê de serem mantidas a ordenação das elasticidades ob-

tidas na tabela 21 a exceção do 19 quartil, com são Paulo a-

presentando elasticidades renda inferiores ao total das A.~IS 

e o Rio de Janeiro apresentando elasticidades superiores ao 

total, sendo que no 39 quartil a diferença entre a elastici-

dade estimada para o Rior de Janeiro e para o total das A.~1. e 

bastante superior à diferença observada em termos globais. Já 

em são Paulo a elasticidade no último quartil atinge um nível 

extremamente baixo .. 

A análise acima nos mostrou o comportamento da 

demanda ?or serviços de habitação em função de variações na 

renda. Constataram-se grandes variações nas elasticidades es-

timadas ao considerarmos diferentes A.~11S, o mesmo ocorrendo 
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ao separarmos a amostra por classes de renda. Essas diferen
\ 

ças nos levaram a apreensão de importantes fenômenos vincula-

dos ao mercado. Por um lado, a diferença nas elasticidadesffr 

tre as areas metropolitanas sugere a existência de fatores"es-

pecíficos em cada uma dessas areas que levariam a tiDa tal di-

ferenciação, com base na estrutura teôrica desenvolvida nos 

Capítulos 111 e IV, as diferenças nas elasticidades renda se-

riam explicadas através de diferenças nas elasticidades renda 

pelas características específicas existentes nessas A.~1' s. Por 

sua vez, as diferenças nas elasticidades renda observadas ao 

separarmos a amostra por classes de renda, chamam a atenção 

para a importância da distribuição dos aumentos de renda no 

impacto das variações da mesma sobre o mercado de forma agre-

gada. 

Com o objetivo de verificarmos a coerência das 

variações nos preços de aluguel ao variarmos os serviços dis-

poníveis nos imóveis, -apresentaremos na seçao a seguir esti-

- -maçoes de equaçoes do tipo "Hedonic prices Equatio!1s" para as 

A.M's definidas anteriormente. 
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VII.3 - A Formação dps Preços de Habitação 

A PNAD-77, como podemos observar .em anexo, dis-

poe de informações sobre algumas características do domíci-

lio em sí e da infraestrutura disDonível nesses imóveis. A êL""la-

lise econométrica a ser desenvolvida utilizar-se-á basica-

mente de variáveis "Dummy", como variáveis explicativas que assu-

mem o valor 1 caso se verifique a existência de determinado 

serviço ou característica e -zero caso nao, e toma como va-

riável dependente o preço de aluguel. Os coeficientes esti2a-

dos, através desse procedimento, nos fornecem indicações de 

quanto, na média, os indivíduos estariam pagando para dispor 

desses serviços no domicilio. Por hipótese, esse preço implí-

cito estaria refletindo as condições de demanda e de _ oferta 

de cada serviço. 

Das características do domicilio em sí, dis~o-

mos de alsumas informações básicas sobre o tipo de paredes,do 

piso, da cobertura e do forroi do numero de cômodos e da exis-

tência de canali zação interna. Das características de infraes-

trutura temos informações sobre a disponibilidade da rede ge-
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ral de abastecimento de agua e esgôto, coleta de lixo, luz e 
\ 

telefone. 

Selecionaram-se as observaçôes com aluguel de-

clarado e foram estimadas -regressoes, com base no método 

mínimos quadrados simples, da seguinte forma: 

onde: 

B2 1 caso paredes de alvenaria, o c.c. 

C2 = 1 caso piso de madeira aparelhada, o c.c. 

D3 = 1 caso cobertura de~laje de concreto, o c.c. 

EO 1 caso forro de laje, o c.c. 

Fo = 1 caso canalização interna, o c.c. 

LO = numero de cômodos 

Fl = 1 caso rede geral de abastecimento d'agua, o c.c. 

Go = 1 caso rede geral de esgoto, o c.c. 

H = 1 caso coleta de lixo, o c.c. o 

I = 1 caso iluminação elétrica, o c.c. 
o 

dos 
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1 caso telefone, o c.c. 

Os resultados podem ser encontrados nas Tabe-

las 25 e 26 abaixo, a diferença entre ambos está na exclusão 

das variáveis F e I que não apresentarám coeficientes sigo o 

nificativamente diferentes de zero na maioria das regressoes. 

A variável B2 (paredes) so apresenta coeficientes significa-

tivamente diferentes de zero para as A.M. de Paraná e Distri-

to Federal, e a existência da rede geral de abastecimento d 'á-

-gua nao apresenta coeficientes significativanente difere.1'1te de 

zero a um nIvel de 5%, com excessao da A.M. de Paraná e do 

total das A.M's que apresenta um nIvel de significancia bas-

tante próximo dos 5%. As outras variáveis de um modo geral a-

presentam um bom ajustamento. 

A variaçao nos preços implicitos estimados e 

grande entre as A.i1' s, no caso do numero de cômodos, o preço 

implicito pago por um cômodo a mais varia de Cr~ 29,00 emBra-

sIlia até os Cr$ 403,00 pagos em são Paulo. Nas outras variá-

veis observa-se do mesmo modo uma elevada variação de precos 

a excessão da existência de esgoto que se situa em torno de 



TABELA 26 

PREÇOS IMPLICITOS DE ALGUMAS CARACTERIsTICAS DA HABITAÇÃO 

UNIDADE ÁGUA NUMERO R2 
DE OBS. CTE PAREDES PISO COBERI'URA FORRO REDE ESGOI'O LIXO TELEF. 

CQ-K)IX)S 
F n 

GERAL 

DR 
-238,97 41,95 268,87 252,94 463,04 52,17 297,07 259,27 1232,9 124,88 .482 1176 11371 
(6,~/5) (1,47) (10,95) (8,28) (15,57) (1,60) (11,38) (8,82 ) (37,9) (31,68) 

\ 

lU -606,97 -211,01 93,24 560,54 200,0 -2,79 333,30 202,95 1073,8 282,56 .477 312 3088 
l\t·l1 (5,04) (1,80) (1,58) (10,08) (3,40) (.04 ) (6,15) (3,16 ) (16,51) (21,27) 

N 

-487,80 -102,6e -12,3 231,75 249,95 43,68 174,09 84,55 705,68 
co 

SP 402,65 344 2713 
f-' 

At"1 2 (4,39) (1,09) (.26 ) (4,38 ) (5,14) (.69 ) (3.62) (.98 ) (10,86) (34,30) .5342 

DH -222,92 -113,45 85,32 251,21 367,9 -55,95 111,70 210,79 436,43 269,18 .593 170 1063 
AM 3 (.91) (.46) (1,20) (2,99) (4,37) (.69 ) (1,43) (3,17) (5,51) (18,05) 

DF 69,87 370,55 613,95 -81,95 926,86. 29,32 239,95 271,55 134,31 29,26 
.581 311 2028 

j\t1 4 (.32 ) (5,41) (7,57) (.80 ) (9,6e) (.15 ) (3,73) (1,46 ) (16,24) (5,27) 

PA -408,33 160,95 59,02 258,73 513,48 149,51 177 ,45 91,38 513 ,55 207,12 .581 173 1129 
l'1iv1 5 (3,74) (2,40 ) (.67) (3,64) (653) (1,75) (2,93) (1,41) (5,84) (18,31). 

llli -194,63 -74,06 900,08 46,31 686,05 39,93 249,35 52,81 591,66 128,74 .660 289 1350 
l\J.\1 6 (4,82 ) (1,83) (12,23) (.62) (10,56) (1,09) (4,99) (1,49) (6,14) (15,02) 



TABELA 25 

PREÇOS IMPLICITOS DE ALGUMAS CARACTER!STICAS DA HABITAÇÃO 

lNIDADE 
ÁGUA AGUA 

NOr1ERO 
R2 

DE OBS. 
CI'E PAREDES PISO COBERTURA FORRO CANAL REDE ESGOI'O LIXO LUZ TELEF. CU.YJD:JS F n 

INI'EPNA GERAL 

TOTl\L --262,36 33,63 262,89 253,02 462,08 34,04 37,71 293,92 253,79 29,21 1234,8 124,21 
.482 962 11371 DAS N1 (4,34) (l,14) (10,48) (8,28) (15,52) (1. 08) (l,09) (11,18) (8,50 ) (.47 ) (37,94) (31,19) 

\ .. 
IU -499,52 -134,68 129,17 558,74 208,44 -304,73 113,61 349,19 214,95 -104,56 1054,3 292,15 

.480 258 3088 N1 1 (2,64) (l,14) (2,17) (l0,07) (3,55) (3,92) (1,46) (6,44) (3,35) (.62) (16,20) (21,69) 
N 
OJ 

SP -550,02 -91,54 -6,89 230,64 251,95 -58,07 61,46 178,37 87,03 74,37 703,95 403,67 
N 

N1 2 (2,53) (.94) ( .14) (4,36 ) (5,17) (.85) (.92) (3,69) (1,01) (.35) (10,é:l2) (34,13) .534 282 2713 

BH -297,5 -156,0 93,94 251,49 368,46 -92,29 -42,99 138,96 209,95 147,59 433,81 271,75 
.594 140 1063 N-i 3 (1,17) (.62) (1,31) (2,99 ) (4,37) (1,08) (.50 ) (1,67) (3,16) (1,12) (5,17) (18, O) 

DF 3,85 258,71 601,92 -83,04 921,24 263,65 -27,80 240,29 245,26 33,73 1338,5 26,89 
.584 258 2028 Nl 4 (.01) (3,51) (7,51) (.82) (9,65) (3,94) ( .14) (3,75) (1. 28) (.15 ) (16,23) (4,83) 

PA -459,4 160,05 58,49 258,79 514,40 -14,71 147,57 179,15 90,97 64,82 512,80 207,49 
.581 141 1129 

N1 5 (2,72) (2,38) (.66 ) (3,64) (6,53) ( .18) (1,55) (2,92) (1,40) (.40 ) (5,81) (l7, 84) 

RE -205,13 -71,62 898,25 45,23 696,0 -59,3 59,31 262,71 59,98 -.65 584,90 132,49 
.660 236 1350 

N1 6 (4,09 } (1,74) (12,20) (.61) (10,63) (1,25) (1,49) (5,14) (1,65) (.01) (6,06) (14,5) 
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Cr$ 200,00. 

~ necessário observarmos que o modelo utiliza-

do omite variáveis por nos consideradas relevantes (distância 

aos principais centros dessas areas, lazer e amenidades de 

um modo geral) e que as medidas utilizadas para captar os ser-

viços existentes na habitação em sí sao extremamente pobres, 

o que deve gerar problemas de omissão de variáveis viesando 

os coeficientes estimados para as variáveis que têm maior cor-

relação com as variáveis omitidas. 

Supondo que a influência das variáveis omiti-

das não seja muito grande, podemos fazer algumas inferências 

com base nos coeficientes estimados. Dos serviços de infraes-

trutura básica considerados, os que apresentam um maior preço 

implícito e a existência de rede geral de esgoto e de coleta 

de lixo no caso do total das A.a' s. A existência de 2.lrergia elé-

-trica nao apresenta um coeficiente significativamente dife-

rente de zero em todas as estimações, o que nos leva a con-

cluir que o preço implícito pago cela disponibilidade do bem 

e nulo, se aproximando do concei to de "bem livre" - o ql...'€ nao 
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significa que os indivíduos não derivam utilidades no cons~~o 
I 

desses serviços, mas que a oferta dos mesmos e extremamente 

elevada o qUe gera um elevado "excedente do consumidor". Tal 

fato parece de~onstrar a importância da oferta desses servi-

ços na formação de preços finais dos mesmos. 

Podemos visualizar melhor essa questão caso ob-

se~s as Tabelas 27 e 28 abaixo as quais nos fornecem os 

percentuais, em relação~ao total dos domicilios, dos serviços 

disponíveis nos domicílios na amostra utilizada e para a po-

pulação total. Como podemos observar, os .preços implícitoses-

timados tendem a acompanhar numa relação inversa a disponibi-

lidade dos serviços. Dos serviços de infraestrutura conside-

-rados, os que apresentam uma maior oferta sao os de energia 

elétrica e abastecimento d'água, que por sua vez aoresentam 

preços implíci tos mais baixos - o preço de energia elétrica e 

nulo e o da agua e de Cr$ 52,00 para o total das A.~,l. Talo::r.r 

comportamento tende a se repetir ao considerarmos as A.~l' s se-

paradamente. A diferença nos preços implícitos tend~ a ~anter 

uma relação com a disponibilidade dos serviços considerados, 



285 

TABELA 27 

SERVIÇOS DISPOXIVEIS NOS DmlICILIOS - PERCENTUAL POR A.M. 

(Ai'-10STRA UTILIZADA) 

SERVIÇOS AM 1 hll 2 Ar-! 3 Al'1 4 AM 5 AM 6 BRASIL 

lllil'S'l'ECIr1&\JTO 
82,9 83,6 79,4 98,1 90,6 59,8 83,5 

DE ÁGUA 

ESGOTO 
58,9 63,2 60,2 45,6 62,4 20,8 53,6 

REDE GERAL 

WZ 98,3 99,2 95,4 93,5 98,0 87,4 97;0 
ENERGIA EIEI'R. 

COLETA DE 78,1 94,4 57,4 97,8 76,9 53,6 80,7 
LIXO 

TELEFCX.JE 15,5 11,1 19,9 20,2 8,2 2,96 13,4 

PAREDE DE 96,5 95,6 98,8 52,0 51,7 77,5 81,9 AllJENARIA 

PISO DE Mi'illEIRA .' 52,0 26,4 92,9 8,1 52,5 64,2 64,0 
APARELHADA 

COBERI'URA DE 29,4 26,0 27,2 8,8 17.4 9,9 21,2 
lAJE 

FORRJ DE 55,4 46,8 40,2 28,5 37,2 18,3 40,9 
lAJE 

CANALIZAç.s,o 85,3 86,2 71,2 71,3 85,6 44,4 76,9 HIT'ERNA 

N9 IvIf:DIO DE 
4,42 3,92 4,21 4,22 4,84 4,23 4,26 Cé)·ÜOOS 

ALLX;UEL 
1288 1468 1294 1475 1324 620 1289 

t>IrnIO 

FONTE: P'!.AD /7 7. 
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TABELA 28 

SERVIÇOS DISPONíVEIS NOS DO~lICILIOS - PERCENTUAL POR A. ~1. 

(POPULAÇÃO) 

SERVIÇOS AM 1 AM 2 Al"l 3 A."'1 4 &'\1 5 

ÁGUA 77,1 75,3 69,7 81,1 55,2 

ESGOTO 53,3 53,6 48,6 48,2 18,8 

LUZ 95,8 97,1 88,5 92,3 82,7 

LIXO 70,5 87,5 44,2 61,7 45,2 

TELEFONE 20,8 18,3 24,6 11,7 4~6 

POPULAÇÃO 
(rIILHÕES 8,90 11,37 2,25 2,01 2,30 

DE HABITANTES) 

FO~HE: PNAD/77. 
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sendo a diferença de preçqs entre as A.M's determinada emcon-

junto com o nível de demanda pelos serviços que sera fun-

çao, principalmente, dos gostos, da renda e da população. Ou 

seja, aqueles serviços que apresentam uma maior disponibilida-

de tendem a ter um preço implícito próximo. ou igual a zero, o 

preço dos serviços para os quais observamos coeficientes sig-

nificativamente diferentes de zero tendem a variar de acordo 

com a disponibilidade e do nível de demanda. 

A evidência apresentada nos mostra que efeti-

vamente, o mercado de habitacões guarda um ele~Bdo grau de ra-

cionalidade, ao valorizar, via preços, os diferentes serviços 

disponíveis na habitação. Os preços desses serviços guardam 

uma estreita relação com a disponibilidade dos mesmos, o que 

comprova as hipóteses feitas nos capítulos rr e rrr de que o 

preço final da habitação dependerá das preferências dos indi-

víduos em relação as várias características que compõem o bem 

e da disponibilidade ou dos custos de produção das mesmas. 

~ possível ainda termos os custos de capital 

(preço implícito de comercialização desses serviços) associa-
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do ao fluxo desses serviços (preços implicitos de aluguel es-
I 

timados) através da relação entre o preço de aluguel e de co-

mercialização obtida no capítulo anterior. Segundo essas es-

timativas, a relação entre o preço de aluguel no estoque e- o 

preço de comercialização nos imóveis novos estaria em torno 

de 0,005. 

o preço implícito de comercialização de um~ 

vel novo com rede geral de esgoto estaria, a preços de 1977, 

para o total das A.M'sl em torno de Cr$ 70.000,00, enquanto 

os indivíduos estariam dispostos a pagar na média, Cr$25 .000 ,00 

por mais um cômodo, podemos nos utilizar do mesmo procedimen-

to para calcular o preço~de comercialização dos outros servi-

ços(l). 

VII.4 - Comentários e Conclusões 

Os resultados apresentados no presente Capítu-

(l)É necessar~o ressaltar-se que essa relação nao ser~a àireta devido ao 
fato da constante aparecer com um coeficiente negativo, o que nos obriga
ria a estimar somente o preço da Habitação como um todo para ter-se ~':!a 
aproximação precisa. Entretanto, os preços estimados s~o ~~ boa aprox~
mação ~quelas que devem ser observados no mercado, com uma pequena ten
dência a superestimação. 
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lo evidenciaram a possibilidade de dividirmos o preço de alu-
~ 

guel da habitação no preço de aluguel dos serviços pelos qlliris 

ela e composta, demonstrando desse modo o elevado grau de ra-

cionalidade existente nesse mercado. Apes'ar da relativa po-

breza dos dados utilizados - o ideal seria dispormos de in-

formações mais detalhadas sobre as variações na qualidade do 

imóvel em sí e da omissão de algumas variáveis importan-

tes (lazer, características naturais, proximidade ao local de 

trabalho, etc). Os coeficientes estimados nos mostram que, em 

relação aos serviços de infraestrutura, os preços implicitos 

observados tendem a variar inversamente com relação a dispo-

nibilidade dos mesmos, e diretamente com o nível de demanda. 

Evidenciou-se, mais ~~a vez, a importância da 

atuação direta do governo no mercado através do fornecimen-

to de infraestrutura. O fato do preço implícito de energia e-

létrica não ser significativamente diferente de zero, nosrnos-

tra que os investimentos em infraestrutura geram um signifi-

cativo aumento de bem estar devido ao aumento do excedente do 

consumidor decorrente do aumento da oferta desses serviços. 
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Devemos assinalar ainda que a situação ideal seria aquela em 
I 

qU'2 os serviços de infraestrutura básica tivessem de um modo 

geral seus preços próximos de zero nl00a relação direta entre 

o ganho marginal de bem estar (excedente do consumidor) e o 

custo dos investimentos na margem em infraestrutura, pois a 

alocação de recursos em infraestrutura além de levar a uma 

queda nos preços dos terrenos, e consequentemente de aluguel, 

gera um elevado ganho de_ bem-estar através do aumento do " ex-

cedente do consumidor". 

o elevado preço de infraestrutura, como supu-

semos nos capítulos anteriores e comprovamos no presente, atuou 

caro fator limitativo a expansao do mercado que seria [Ossível 

através da melhora nas condicões de financiamento. A limita-

çao da oferta de terrenos urbanizados gerou, como vimos, um 

elevado preço dos serviços de infraestrutura básica, o que fez 

com que a política de crédito a habitação tivesse como efei-

to líquido um ganho de capital para os proprietários de ter-

renos urbanos com pequenos efeitos sobre a produção~ 

As elasticidades renda obtidas para as dife-
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rentes A.M's e classes d~ renda possibilitaram ainda impor-

tantes subsidios para a compreensao dos fenômenos relacionados 

ao mercado, principalmente em relação a importância da dis-

tribuição dos aumentos de renda e das caracteristicas exis-

tentes em cada localização. 

Com o objet5vo ce te.cermos maiores comentários 

quanto o impacto da renda sobre o consumo das diferentes ca-

racterísticas associada~ a habitação e especificarmos de for-

ma mais completa o modelo de "Hedoni6 Prices Equations", fa-

remos no capitulo a seguir urna análise mais detalhada para a 

A.M. do Rio de Janeiro. 



C~lTULO VIII 

EVIDt:NCIAS EMPí?,ICAS con BASE NO MODELO MICROECONÔMICO DE 

COHPO?TAHENTO PARA O RIO DE JANEIRO 

O modelo microeconômico desenvolvido no capí-

lo IV, sugere que a habitação seja composta de cinco caracte-

rísticas básicas, que são: 

(i) serviços de infraestrutura básica; 

(ii) serviços provenientes da habitação em sí; 

( . . . , lll, Acessibilidade as areas importantes da 

trabalho) ; 

(iv) serviços de comércio no entôrno; 

(v) características naturais da area. 

( lazer e 

Nas estimações da "hedonic prices equations" no 

capítulo anterior, so foram consideradas (de forma incompleta) 

as duas priffieiras características o que pode ter gerado pro-

blemas de omissão de variáveis; que não nos permitiriam tecer 

considerações seguras sobre os coeficientes estimados devido 

a possibilidade de ocorrerem viéses, caso as variáveis omiti-

das sejam correlacionadas com as incluídas no modelo. 

292 
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o modelo nos chama atenção para o fato de que 
~ 

os modelos de cidades monocêntricas devem ser muito pouco sa-

tisfatórios para explicar o comportamento dos preços e da 

escolha do tipo de habitação e da localização dentro do espa-

paço urbano - principalmente em relação as grandes concentra-

- -çoes urbanas que sao as areas metropolitanas. Sugeriu-se Çle 

outros centros de polarização, não so de trabalho e serviços, 

mas também de lazer, devem desempenhar um papel importante na 

escolha da localização e no trade-off entre esta última e o 

consumo de habitação. 

Segundo essa interpretação, os indivíduos es-

tariam dispostos a incorrer num menor consumo de habitação ou 

num preço de aluguel superior por unidade de serviços de ha-

bi tação ao se aproximarem mais dos principais centros de polari-

zação - tanto em termos de trabalho e" serviços, quanto de la-

zer - e não unicamente ao centro histórico dessas areas. Os 

indivíduos enfretariam, então, um processo de escolha mais 

complexo, pois ao se afastarem do centro histórico (suposta-

mente o maior fornecedor de empregos), teriam uma perda de 
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utilidade vinculada a uti~idade marginal do lazer como nos 

modelos monocêntricos, mas teri~~ ganhos relativos a maior 

proximidade de outros centros de serviços ou lazer além da 

possibilidade de um maior consumo de serviços de habitação a 

um preço mais baixo. 

A escolha da localização e dos serviços de ha-

bitação a serem consumidos dependeria, portanto, não so da 

distância ao centro histórico, mas sim de um vetor de acessi-

bilidade aos principais centros de polarização,ponderados pe-

la sua importância relativa no contexto urbano. 

No modelo de cidades monocêntricas a escolha 

da localização seria condicionada ainda pela classe de renda 

em que o indivíduo estaria inserido, pois essa determinaria os 

ganhos e as perdas que os indivíduos estariarndispostos a su-

portar ao se aproximarem mais do centro. No modelo generali-

zado, a classe de renda dos indivíduos passara a influenciar 

a ponderação do vetor de acessibilidade. 

Com o objetivo de verificar a viabilidade do 

modelo completo descrito no capítulo IV, e ainda verificar os 
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viéses introduzidos nas variáveis utilizadas no capítulo an-

terior pela omissão de variáveis consideradas importantes,fa-

remos no presente capítulo um estudo mais detalhado do com-

portamento dos preços para o Rio de Janeiro,procuraremos in-

cluir variáveis que tornem o modelo mais p~óximo da formula-

-çao completa, definida pelas características descritas acima. 

A area metropolitana do Rio de Janeiro foi es-

colhida devido a existência inequívoca de outros centros de 

polarização que não o c~ntro histórico, e pela extrema varia-

bilidade nas características naturais observadas nas diversas 

areas. A presença das praias como principais centros de la-

zer, a existência de subc~ntros importantes - tais como Nite-

roi, Copacabana, Madureira, etc. a extrema diversidade na 

composiçao do estoque de habitações e na distribuição da ren-

da, assim como nosso conhecimento a priori da area, levou-nos 

a definir nossa escolha entre as A.M. 's consideradas no capí-

tulo anterior. 

Na primeira seção, faremos uma avaliação dos 

dados a serem utilizadosi na segunda, apresentaremos os re-
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sultados obtidos na estima~ão do modeloi na terceira, verifi-

mos a possibilidade de estimação da elasticidade renda no 

consumo das características separadamente i finalmente, na 

-quarta seçao faremos alguns comentários sobre os resultados 

obtidos. 

VIII.l - Os Dados Utilizados 

Utilizamo~ a PNAD-77, descrita no capítulo an-

terior juntamente com uma pesquisa feita pelo Metrô do Rio de 

Janeiro. Na PNAD-77, como vimos, dispomos de dados sobre' as 

características do domicílio em si e de infraestrutura bási-

ca. 

Para introduzirmos os outros fatores sugeridos 

pelo modelo, utilizamos a pesquisa do Metrô, essa pesquisa 

divide a area metropolitana do Rio de Janeiro em 281 zonas, 

-para as quais sao levantados dados diversos - tais como: po-

pulação, numero de automóveis, de domicílios, de empregos, 

etc. - e dispõe de urna matriz de distâncias, em termos de tcrn-

po, para as zonas consideradas. 
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Para juntarmos as duas pesquisas, fez-se um 
~ 

levantamento dos setores censitários incluídos na PNAD-77, e, 

através de um levantamento cartográfico desses setores, agru-

pamo-os segundo o zoneamento definido pelo metropolitano do Rio 

de Janeiro. o resultado final foi urna matriz que continha as 

características do domicílio e da família da PNAD-77 e as ca-

racterísticas da localização desse domicílio dadas pela pes-

quisa do I1etrô distânçias aos principais centros da cida-

de, numero de empregos, etc .. 

VIII.2 - A Formação de Preços no Modelo Completo 

Podemos com base nos dados disponíveis incluir 

na estimação da equação de "hedonic prices" variáveis que 

captem a influência das outras características incluídas no 

modelo,tais corno a acessibilidade as outras areas e os servi-

ços de comércio. 

Para definirmos as variáveis que irão compor o 

vetor de acessibilidade, utilizamos informações a priori so-

bre aquelas localizações que historicamente desempenham pa-

péis de centros polarizadores nas areas circunvizinhas. Para 
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essas localizações, foram ~evantados o numero de empregos no 

comércio e serviços e a relação entre esses e a população de 

cada uma dessas zonas, como podemos observar na Tabela 29. 

Para a maioria das zonas consideradas, o nume-

ro de empregos per capta se situou bem acima da média da cida-

de (0,22), à excessao de Jacarepaguá, Penha e são Gonçalo. 

Devemos ressaltar, entretanto, que o volume de serviços (nú-

mero de emprego per capta) tende a variar no entôrno das zo-

nas consideradas de modo acentuado, sendo que no caso da Pe-

nha, a relação manteve-se entre 0,04 e 0,07, portanto, bem 

abaixo da média da A.M.i o que nos mostra que a area cen-

traI, dentro do contexo de consumo observado em seu entorr.o, 

ofereçe um maior volume de serviços e, possivelmente, atue 

como centro polarizador das areas circunvizinhas. 

~ necessário ressaltar-se ainda que areas co-

mo Copacabana, Ipanema e mesmo Botafogo, além de assumirem a 

condição de centros polarizadores em termos de serviços, -sao 

are as que dispõem de um elevado índice de amenidades e -sao 

centros de lazer principalmente devido à existência de praias -
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TABELA 29 

NOMERO DE EMPREGOS NO Cmlt:;RCIO E SERVIÇOS 

NOS PRn~CIPAIS CENTROS POLARIZADORES 

CENTRO POLARIZADOR N9 DE EHPREGOS EMPREGOS/POPULAç~O 

CENTRO HIST6RICO 57,48 10,08 

- COPACABANA 21,50 0,426 

- BOTAFOGO 20,5 0,429 

- IPANEMA 14,4 0,598 

- TIJUCA 23,6 0,383 

- Mt:IER 18,7 0,567 

- JACAREPAGUÃ 9,87 0,115 

- MADUREIRA 9,40 0,288 

- BONSUCESSO 8,50 0,313 

- CAMPO GRANDE 8,18 0,217 

- PENHA 5,60 0,143 

- NITEROI 17,6 2,232 

- NOVA IGUAÇO 18,8 2,68 ° 
- CAXIAS 11,96 0,437 

- S.J. MERITI 4,55 0,306 

- SÃO GONÇALO 4,09 0,143 

OBS
l

: o Cálculo foi feito com base nos lugares centrais dos Bairros e Hunicípios Con
siderados. 

OBS : 
2 

A media da relação entre empregos e população na cidade se situou ~ 0,22. 

FO~TE: Metropolitano do Rio de Janeiro. 
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em Ipanema e Copacabana p~incipalmente. 

Para introduzirmos essas variáveis na equaçao, 

supusemos que cada um desses centros teriam um determinado 

raio de influência que variaria entre uma distância de 30 a 

40 minutos do mesmo. Esses valores foram tomados de uma for-

ma arbitrária, através da observação cartográfica da locali-

zação e da distância a esses centros. 

Para medirmos o consumo da acessibilidade a 

cada um desses centros, criamos variáveis qualitativas, as 

quais assumiriam valores somente no raio de influência dessas 

áreas, e seriam definidas através da diferença entre a dis-

tância máxima ao subcentro e a distância do imóvel ao mesmo. 

No caso de Copacabana, por exemplo, o consumo de acessibili-

dade seria dado por: 

DCPU = 40 - DCOP 

onde, 

DCPU = Consumo de acessibilidade a Copacabana 

DCOP = Distância do domicílio ao centro de Copacabana. 

Nesse caso, caso o indivíduo se encontre no 

centro de Copacabana, o índice do consumo de acessibilidade 
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do centro esse consumo tende a • di-

minuiri as areas localizadas fora do raio de influência (40 

minutos) assumem valor zero. o mesmo procedimento foi utili-

zado para todos os outros centros. 

Quanto a distância ao centro histórico (CBD) , 

foram feitas várias hipóteses quanto ao seu raio de influên-

cia, 60, 90 ou 120 minutos, utilizando-se o mesmo procedimen-

to definido anteriormente. Nesse caso, em geral, supoe-se que 

os aluguéis tendam a va-riar de llil1 modo diferente dos subcen-

centros. -O processo de expansao da cidade faz com que as 

are as mais antigas estejam localizadas em torno do CBDi como 

não dispomos de variáveis.-que meçam a idade do imóvel, o pre-

ço do aluguel deverá aumentar ao nos afastarmos do CBD na 

faixa onde predominam imóveis antigos - usualmente chamada 

"coroa antiga" da cidade - devido ao fato da idade dos imó-

veis aumentar ao nos aproximarmos do CBD. Ao terminar esta 

faixa, deve-se observar quedas nos preços de aluguel, refle-

tindo quedas no preço dos serviços de habitação ao nos afas-

tarmos do CBD. Para testar essa hipótese, dividimos a dis-



302 

tância ao centro em duas variáveis, a primeira assumiria va-

lores nos locais mais próximos ao centro (10 a 15 minutos) e 

estaria medindo o efeito da idade do imóvel, enqwmto a segunda 

nos outros intervalos definidos anteriorrnénte entre o limite 

de 10 ou 15 e de 60,90 ou 120) I a qual efetivamente mediria 

o consumo de acessibilidade ao centro histórico. 

Corno a principal fonte de lazer na cidade do 

Rio de Janeiro e a praia~ criamos urna variável que represen-

tasse o consumo de acessibilidade as praias de mar aberto 

(Ipanema, Leblon, Copacabana e Barra). Tornamos para cada·ob-

servação a distância mínima em relação às quatro praias defi-

nidas anteriormente, e utilizamos o mesmo processo definido 

anteriormente com distâncias de 60, 90 ou 120 minutos. 

Um outro aspecto que se considera importante 

na escolha da localização e o tipo de vizinhança existente em 

urna dada localização. Supõe-se que os indivíduos de um modo 

geral estariam dispostos a pagar um preço de aluguel superior 

para se localizarem em locais em que a vizinhança dispusesse 

de um padrão de renda elevado - o maior nível de renda da vi-
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zinhança serviria como aproximação para várias outras carac
~ 

terísticas da vizinhança, tais como: educação, respeito aos 

vizinhos, "status", etc .. Para aproximarmos o nível de renda 

da vizinhança, utilizamos o numero de carros per capta em ca-

da zona fornecidos pela pesquisa do Metr6. 

Uma outra variável importante na determinação 

do fluxo de serviços fornecidos pela habitação é a idade do 

imóvel (1), apesar de não_dispormos de informações quanto a 

idade dos imóveis incluidos na pesquisa, dispomos de informa-

ções sobre as novas construções através da pesquisa da PNMr77. 

Criamos então uma variável "Dummy" que assume valor um no ca-

so de imóveis novos (novas construções na definição da FrBGE) 

e zero caso contrário. 

Finalmente, introduzmos uma variável que cap-

tasse os serviços de comércio existentes em cada uma dessas 

localizações definida através do numero de empregos per capta 

no comércio e em serviços. 

Para estimar os preços implícitos que' os indi-

(l)veja-se por exemplo o trabalho de STRAZHEIN, N.R., "An 
••• ", QPUS, cito N.Y., 1975. 

Econometric 



304 

víduos estariam dispostos ~a pagar para consumir essas carac-

teristicas utilizamos a técnica de "hedonic prices equations" 

-similarmente ao capítulo anterior. A equaçao a ser estimada, 

tomou a seguinte forma: 

+ + 

+ 

+ 

onde(l): 

.. 
NEP = numeros de empregos percapta 

NAT = numero de automóveis percapta 

IMN = 1 no caso de imóveis novos; O C.c. 

DCN
l 

= "proxy" para os imóveis antigos localizados próximos 

ao centro histórico (raio de 10 minutos) 

DCN
2 

= consumo de acessibilidade ao centro (entre 10 e 90 

minutos) 

(1) As variáveis utilizadas no capítulo anterior continuam com a mesma de
finição. 
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DPR2 = consumo de acessibilidade à praia (raia de 90 minutos) 

DINU = consumo de acessibilidade a Ipanema (35 minutos) 

DCPU = consumo de acessibilidade à Copacabana (40 minutos) 

DBTU = consumo de acessibilidade a Botafogo (35 minutos) 

DTIJ = consumo de acessibilidade a Tijuca (35 minutos) 

DBOU = consumo de acessibilidade a Bonsucesso (35 minutos) 

DPEU = consumo de acessibilidade à Panha (35 minutos) 

DMEU = consumo de acessibilidade ao Méier (35 minutos) 

DMAU = consumo de acessibilidade à Madureira (35 minutos) 

DJAU = consumo de acessibilidade à Jacarepaguá (35 minutos) 

DNIU = consumo de acessibilidade à Niteroi (40 minutos) 

DCAU = consumo de acessibilidade a Caxias (35 minutos) 

DNGU = consumo de acessibilidade à Nova Iguaçú (35 minutos) 

E obtivemos os seguintes resultados: 

ALG = - 642,42 - 63,73 B2 - 31,06 C2 + 100,23 D3 + 355,31 EO 

(5,14) (0,60 ) 

+ 14,85 Fl + 54,88 GO 

(0,22) (1,05) 

(O ,58) 

+ 91,65 HO 

(1,56 ) 

(1,92) (7,69) 

+ 330,05 J
O 

+ 260,52 LO 

(5,36) (21,77) 

42,19 NEP + 1833,9 NAT + 507,24 TI\~ + 7,34 DP~ -

(3,35 ) 

775,35 DCNl 
(2,51 ) (0,78) (4,01) (3,35) 

3,87 DCN
2 

+ 102,98 DINU + 1,32 DOOP + 56,95 DETU + 41,81 DTJU 

(2,45) (12,81) (0,20) (8,94) (4,55) 

+ 

+ 
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+ 18,97 DEDU + 0,692 DPEU +~ 6,38 DMEU + 7,85 I1>1AU 

(3,43) (0,15 ) (1,50) (2,02) 

4,34 DJAU + 22,97 DNIU + 2,71 DOIU + 7,50 DNGU 

(0,98) (5,16 ) (O ,61) (2,12) 

= • 6236; F = 176,7, n = 2908 

Como podemos observar, a maioria dos subcentros 

-introduzidos na equaçao apresentaram coeficientes significan-

tes, assim como a distância a praia e as variáveis NAT e IMN. 

Faremos no que segue uma análise detalhada dos resultados ob-

tidos. 

Devemos observar inicialmente, que os coefici-

entes das variáveis utilizadas na estimação da equação do ca-

pítulo anterior, sofrem grandes alterações. Caso nos repor-

temos a tabela 26, verificaremos que principalmente o coefi-

ciente estimado para as variáveis D~ (tipo de cobertura), Gn 
J v 

(esgoto), HO (lixo) e J O (telefone) I sofrem uma forte dimi-

nuição, o que pode ser explicado pelo fato da oferta desses 

serviços ser maior nos lugares cer.trais (com relação a todos 

os subcentros), o que faria com que ao omitirmos o fator d'is-

tância, o efeito do maior consumo de acessibilidade fosse 
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captado por essas variáve~s, gerando um viés no sentido de 

superestimar as variáveis incluídas. As variáveis B2(~es), 

c (piso) e F (rede geral de água), apresentam da mesma forma 
2 1 

que na tabela 26 coeficientes não significativamente diferen-

tes de zero a um nível de 5%. A variável LO (número de como-

dos), não sofre variaçoes significativas. 

~ necessário observarmos que o fato dos servi-

ços de infraestrutura básica tenderem a se concentrar nos 10-

cais mais centrais (que dispõem de um maior volume de servi-

ços), corno observamos através da correlação entre um e outro, 

vem reforçar a hipótese de que os investimentos em infraestru-

tura tendem a ser concentrados espacialmente e a beneficiar 

determinados setores da sociedade (1) . 

A variável NEP (número de empregos per capta) 

que foi introduzida com objetivo de aproximar o volume de 

serviços em cada localização, apresentou um coeficiente esti-

-mado nao significativamente diferente de zero, contrariamente 

ao que deveríamos esperar - os indivíduos estariam, por hipó-

(1)Ver VETTER, D.H. Hassena, R.N.R, Rodrugues, E.F., "Espaço, valor ... " 

opus cit, 1979. 
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tese, dispostos a pagar um preço de aluguel mais alto para , 

disporem de um volume maior de serviços na localização. Tal 

fato, pode ser explicado pela correlação observada entre es-

sa variável e o consumo de acessibilidade 'na maioria dos sub-

centros (entre 0,10 e 0,23), o que nos leva a concluir que ao 

nos aproximarmos dos subcentros, o volume de serviços tende a 

aumentar. Os resultados obtidos com a introdução dessa va-

riável não eram de todo ~nesperados, pois o consumo de aces-

sibilidade aos diversos subcentrosmede,indiretamente, o con-

sumo de serviços de comércio. 

A variável NAT, por sua vez, apresenta um coe-

ficiente estimado significativamente diferente de zero a um 

nível de significância de 1%, o que comprova o fato dos indi-

víduos levarem em consideração aspectos relativos a vizinhan-

ça no processo de tomada de decisão, pois se dispõem a pagar 

um preço de aluguel mais alto ao aumentar o nível de renda da 

vizinhança. Do mesmo modo, os indivíduos valorizam os imó-

veis novos, na média e em relação ao estoque total, pois, es-

tariam dispostos a pagar um preço mais alto pelos mesmos - fa-
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to que se conclui através da significância do coeficiente de 

-IMN na equaçao. 

o conSQ~O de acessibilidade a praia se mostrou 

significante a um nível de 1%, o que nos indica que efetiva-

mente, os indivíduos levam em consideração a distância a es-

se principal centro de lazer no processo de escolha da habi-

tação. Os indivíduos estariam dispostos a pagar mais cr$ 7,00 

no preço de aluguel para se aproximarem mais 1 minuto da praia; 

para se localizarem pr6ximos a praia (5 a 10 minutos) os in-

divíduos estariam dispostos a pagar aproximadamente Cr$ 600,00 

a mais no aluguel mensal o que captalizado representa um au-

mento no preço de comerci~lização em aproximadamente 

Cr$ 120.000,00 a preços de 1977. 

A variável introduzida para captar o efeito da 

"coroa antiga" em torno do centro hist6rico se mostra também 

significativa a um nível de 1%, o que evidencia a existência 

desse fonômeno, observando-se uma queda acentuada no preço de 

aluguel dos im6veis aí localizados devido ao fato de serem 

antigos, o que comprova a hip6tese dos indivíduos levarem em 



310 

consideraç~o a idade do im6vel no processo de escolha da ha
~ 

bitaç~o. 

A distância ao centro e que n~o apresenta o 

coeficiente esperado, pois o coeficiente estimado e signifi-

cativamente negativo a um nível pr6ximo de 1%, o que nos le-

varia a concluir que os indivíduos estariam dispostos a in-

correr num aluguel mais alto ao se afastarem do centro,ou se-

ja, que a proximidade ao ~entro, contrariamente ao esperado, 

geraria desutilidades. Esse aparente paradoxo, pode ser ex-

plicado através de uma análise puramente estatística ou eco-

nométrica, e seria creditado a correlaç~o negativa entre essa 

variável e outras variáveis de consumo de acessibilidade - tais 

como à praia (-0,5), a Botafogo (-0,3), Tijuca (-0,4) ,etc. 

o que significa que ao diminuirmos o consumo de acessibilida-

de ao centro (ou awnentarmos a distância) o consumo de aces-

sibilidade a essas outras areas tende a aumentar, o que faz 

com que o efeito do aumento da distância ao centro seja con-

fundido com a proximidade dessas areas, -nao nos permitindo se-

parar os efeitos dessas variáveis. Portanto, o fato do coe-
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ficiente estimado ser negativo pode ser creditado a problemas 
. , 

de multicolinearidade, com a variável de consumo de acessibi-

lidade ao centro captando parte dos efeitos de proximidade 

aos subceptros e a praia. 

Dos subcentros incluídos na equaçao, a maioria 

apresenta coeficientes significativamente diferentes de zero, 

o que evidencia a importância dos mesmos no processo de esco-

lha da habitação. Os preços implícitos que os indivíduos es-

tariam dispostos a pagar para se aproximarem dos diversos sWr 

centros variam de forma acentuada (Cr$ 7,00 em Nova Iguaçú a 

Cr$ 103,00 em Ipanema), o que nos mostra as diferenças no 

grau de importância desses subcentros para os indivíduos como 

um todo. 

-Dos subcentros que se apresentam nao signifi-

cativamente diferentes de zero, aquele que causa maior estra-

nheza é o de Copacabana, por ser ela area extremamente impor-

tante dentro do contexto urbano da cidade. A não significân-

cia do coeficiente estimado pode ser creditada a proximidade 

dessa area a Botafogo e Ipanema, o que leva a um elevado coe-
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ficiente de correlação entre elas (em torno de -0,56 para am-

bas), o que nos indica que ao aumentarmos o consumo de aces-

sibilidade a Copacabana, estamos diminuindo o consumo a Bota-

fogo e a Ipanema, não sendo posslvel separarmos de forma cla-

ra seus efeitos. 

-Os outros subcentros que nao apresentam um 

coeficiente estimado não significativamente diferente de zero 

a um nlvel de 15% são Pe~ha, Jacarepaguá e Caxias, e a um nI-

vel de 5% o Méier - o nlvel de significância compatlvel com 

a aceitação de seu coeficiente e de 13%. No caso da Penha e 

Jacarepaguá o numero de empregos percapta está abaixo da me-

dia (veja-se tabela 29), Q que significa que os serviços dis-

ponlveis nessas zonas satisfazem em sua maior parte as neces-

sidades do próprio local e das localizações mais próximas. No 

caso da Penha, observou-se ainda uma elevada correlação com 

Bonsucesso (-0,40), o que pode também explicar tal comporta-

mente. Em Caxias, apesar do elevado numero de ernpregosper cap~ 

-seu coeficiente nao se apresenta significativa~ente diferente 

de zero; e não se observ~l correlações elevadas com outras 
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variáveis. Tal comportamento pode ser explicado pelo fato de 
~ 

existirem outros fatores no entorno dessa localização que não 

estão incluidos na equaçao, que levariam a um preço de alu-

guel mais baixo, tais como: outras caractérísticas da vizi-

nhança não captadas pela renda, qualidade dos imóveis, etc .. 

Portanto, a introdução do consumo de acessibilidade a esse 

-subcentro captaria o efeito desses outros fatores, nao permi-

-tindo a mensuraçao do efeito do consumo de acessibilidade a 

essa area. 

-Podemos reestruturar a equaçao retirando as ·va-

riáveis que não se apresentaram significantes a um nível de 

até 15%, assim corno umas poucas observações referentes a03 

municípios de Petrópolis, Maricá e Hangaratiba, que estariam 

fora da area metropolitana por nos considerada mas sao in-

cluídas na definição oficial da A.M .. Introduzimos ainda a 

distância ao centro de forma direta (variável DCEN), e obti-

vemos o seguinte resultado: 

ALG = - 807,2 + 95,60 D3 + 305,05 EO + 55,21 G
O + 

(6,61) (1,82) (6,11) (1,10 ) 

+ 102,15H
O
+ 342,39 J

o 
+ 257,25 LO + 1560,7 NAT + 

(1,85) (5,52) (22,57) (4,17) 
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+ 504,50 IMN + 3,72 DP~2 - 647,0 DCN
l 

+ 1,21 DCEN + 

(3,35) (1,96) (3,07) (0,98) 

+ 111,47 DINU + 51,73 DBTU + 36,45 DTJU 

(18,18) (10,40) (8,90) 

+ 20,19 DNIU 

(4,56) 

+ 19 , 01 D BOU + 6 ,12 [1'lAU + 6,09 DNGU + 6,49 DMEU 

(3,70) (1,67) (1,77) (1,61) 

= .6230; F = 247; N = 2860 

+ 

+ 

Como podemos observar, os resultados se mant~~ 

satisfatórios sem alterações significativas nos coeficientes 

estimados, mantendo-se inclusive a ordenação de importância 

dos subcentros. 

Foram feitos ainda vários testes com formas 

alternativas para a função acima, utilizaram-se várias alter-

nativas para a medida de acessibilidade ao centro e a Praia, 

assim como a substituição da variável DINU por Depu. Ern 

termos do consumo de acessibilidade ao centro, todas as al-

ternativas utilizadas não foram capazes de inverter o sinal 

observado que se manteve negativo para todas as estimações. As 

medidas alternativas para o consumo de acessibilidade a p~aia 

se mostraram, nos três casos analisados (60, 90 e 120 minu-
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tos), significantes. A introdução de DCPu no lugar de DI~u, 
~ 

fêz com que o coeficiente estimado para DCPU assumisse valo-

res significativw~ente diferentes de zero e que DBTU passasse 

-a nao ser diferente de zero. 

A equaçao final a presentada acima, e aquela 

em que o poder de explicação, dado pelo coeficiente de deter-

minação, e maior entre as alternativas consideradas acima. 

Devemos ressaltar ainda que as alterações na especificação das 

funções não alteram de forma significativa os coeficientes 

estimados para as variáveis - a excessão 00 caso de DCPU e 

DBTU - mesmo no caso da variável GO' que não apresenta um 

coeficiente ao nível de 5%, o preço tende a se manter Em tor-

no de Cr$ 50,00. 

Devemos assinalar ainda que ao retirarmos a 

variável DPR2 e DCEN os resultados não se alteram significa-

tivamente, tendo-se ainda um coeficiente de determinação no 

(1) 
valor de 0,6225 . 

(1) Ao retirarmos a variável DPR2 
seguintes: 
ALG = -689,4 + 93,14 D3 + 

(11,77) (1,77) 

e DCEN os resultados obtidos foram os 

306,19 E + 69,19 GO 
+ 100,76 l-I 

(6,14) O (1,42) (1,84) 
.. O 
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Os resultadps obtidos acima nos mostram a im-

portância assumida pelos subcentrosnas grandes concentrações 

-urbanas que sao as areas metropolitanas. Tomamos o caso es-

. 
tremo do Rio de Janeiro, onde se observa,'1l centros polarizado-

res não so ao nível de serviços como também de lazer, e veri-

ficamos que ao detalharmos de forma mais completa as carac-

terísticas do im6vel, e da localização de mesmo (proximidade 

dos sub centros ), o coeficiente estimado para a distância ao 

centro hist6rico deixa de ter um coeficiente significativ~-

te diferente de zero; e nas estimações onde é significatlva-

mente diferente de zero, o sinal da variável e o contrário do 

esperado. A relação do modelo apresentado com os modelos mo-

nocêntricos merece uma discussão mais pormenorizada, o que 

faremos a seguir. 

+ 348,77 J
O 

+ 255,71 LO + 1753,55 NAT + 502,77 IHN 
(5,63) (22,54) (5,23) (3,34) 

- 664,69 DCN1 + 119,54 Dü1J + 56,13 DBTU + 36,89 DTJU + 
(3,15) (26,39) (14,18) (9,48) 

+ 19,32 DNIU + 17,95 DBOU + 6,56 mIAu + 5,68 D~GU + 
(4,45) (3,55) (1,86) ( 1,66) 

+ 5,56 DHEU. 
(1,39). 

R
2 

.6225; F 276; N 2860 
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o modelo d q equilíbrio geral exposto no capí-

tulo 111, sugere que os preços dos serviços de habitação de-

veriam variar de modo homogêneo ao nos afastarmos do CED. O 

que sugere um modelo de comportamento de preços na cidade com 

o preço dos serviços de habitação como variável dependente e 

a distância ao centro como variável explicativa. 

Caso supusessemos que os serviços disponíveis 

nas unidades habitacionais sejam aproximadamente constantes 

ao longo da cidade, podemos estimar uma equação do tipo: 

ALG = a 
O 

+ a
l 

DCEN -

Ao estimarmos a equação acima na forma loga-

rítmica (pois apresenta melhores ajustamentos), obtivemos os 

seguintes resultados: 

L ALG = 10,548 

(77,91) 

= .2266; F = 

0,974 LDCEN 

(28,94) 

837; N = 2860 

Como podemos constatar há um bom ajusta...'":1ento 

das variáveis, sendo que a curva estimada se aproxima de Q'":1a 

hipérbole equilátera - elasticidade constante igual a 1 - o 
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que significa que o preço pe aluguel varia as mesmas taxas 

ao nos afastarmos numa taxa constante do centro. O ponto cru-

cial para concluirmos que há urna relação inversa entre a dis-

tância ao centro histórico e o preço dos serviços de habita-

ção, corno nos modelos de cidades monocêntricas, e a hipótese 

de que o volume de serviços por unidade habitacional esteja 

constante ao longo da cidade - que as variaçoes nos preços 

de aluguel reflitam variaçoes nos preços dos serviços e -nao 

de quantidades. Tal hipótese e, entretanto, extremamente for-

te e irreal, pois, mesmo a observação superficial da malha 

urbana nos leva a rejeitá-la. 

Portanto, eomo os serviços disponIveis na ha-

bitação não são de modo algum constantes ao longo da cidade, 

a interpretação correta da equação acima seria que a quanti-

dade de serviços de habitação nas unidades habitacionais ten-

de a diminuir ao nos afastarmos do centro da cidade, pois o 

preço de aluguel reflete em última instância o fluxo de ser-

viços gerados por urna dada unidade habitacional a um dado pre-

ço dos serviços. 
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A corroborqrcom a interpretação cima, ternos o 

fato de que ao introduzirmos as outras variáveis que capta-

riam as diferenças no fluxo de serviços por unidade de habi-

tação, a variável DCEN perde seu poder de explicação, e que o 

nível de renda tence a diminuir ao nos afastarmos do ceatro, 

como podemos atestar na regressão abaixo: 

LDCEN = 5,654 

(70,54) 

0,2299 LY + 0,2368 LN 

(24,09) (15,35) 

= .1993; F 355; N = 2860 

Portanto,' como o aumento na renda gera um au-

mento na demanda por serviços de habitação, o fato do preço 

de aluguel diminuir ao nos afastarmos do centro, está refle-

tindo urna diminuição do fluxo de serviços por unidade habita-

cional e não urna diminuição no preço desses serviços. 

Com o objetivo de verificar o comportamento 

do consumo de serviços de habitação com relação a renda de 

forma mais detalhada, faremos na seção a seguir uma análise 

de seu impacto sobre o consumo das características anterior-

mente definidas. 
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VIII.3 - O Efeito de Vpriações da Renda sobre o Consumo 

de Características da Habitação 

Como procuramos chamar atenção nos Capítulos 

rlle IV, os diversos atributos ou características da habita-

çao que os indivíduos consideram no processo de escolha da 

habitação podem ser vizualizados como itens (bens) distintos 

um dos outros geradores de diferentes utilidades de consumo. 

A formulação acima nos léva a definição de curvas de demanda 

para cada atributo ou características (distintas entre si),e, 

consequentemente, devemos observar diferenças nas respostas 

da demanda por esses atributos às alterações nas variáveis 

que afetam a demanda dos indivíduos de modo geral. 

Caso as hipóteses acima estejam corretas, a 

resposta dos indivíduos às alterações na renda deva~ ser di-

ferentes para os atributos da habitação anteriormente defini-

dos, e, ao estimarmos elasticidades renda para os atributos 

separadamente, deve-se observar diferenças significantes nos 

coeficientes estimados. 

Caso se verifiquem diferenças nessas elastici-
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dades, teremos diferentes pressões sobre o mercado, o que 
• 

le-

varia a alterações nos preços relativos dos imóveis ao va-

riarmos a renda. Ou seja, um aumento de renda levará a uma 

maior demanda por determinadas características (proximidadé a 

locais de lazer por exemplo) em relação a Qutras, o que faria 

com que o preço dos imóveis que dispusessem dessas caracte-

rísticas - que sofreram um aumento de demanda maior -, tenham 

um aumento de preços mais que proporcional aos outros no 

curto prazo; num prazo mais longo, a produção de habitações 

tenderia a se ajustar às condições do mercado,produzindo uma 

maior quantidade dessas características quando possível. 

Para medir~os o consumo de características, 

podemos nos utilizar dos coeficientes estimados através das 

"hedonic prices equations" - interpretando-os como preços 

implíci tos pagos pela existência de determinados se:rviços - co-

mopocrleração para a formação das diversas características. 

Nesse caso, para calcularmos os gastos em in-

fraestrutura em um determinado domicílio, tomamos os preços 

implícitos estimados e os multiplicamos pelo consumo de in-
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fraestrutura (existência qe esgôto, coleta de lixo, etc.). 

Para os gastos com tamanho da habitação (medido através do 

número de domicílios), utilizaríamos o mesmo processo, multi-

plicando o número de cômodos pelo preço i~plícito do mesm9 

estimado através da "hedonic prices equations", e assim su-

cessivamente para as outras características. 

De acordo com a definição das características, 

grupamos oS'serviços disponíveis na habitação da seguinte for-

ma: 

G = O 

G = 1 

G = 2 

G = 3 

(D
3

. 96) + (EO. 306) + (IMN . 503) + (-665 • DCNl ) 

+ 

G
4 

= (NAT. 1754) + (DlNU. 120) + (DBTU. 56) 

G
5 

= (DTJU. 37) + (DNIU . 20) + (DBOU • 18) + DMAU • 7) + 

(DNGU . 6) + (DMEU • 6) 

G = 6 G5 + (DINU.120) + (DBTU.56) 

A variável GO procura medir o consumo de tama-
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nho da habitação; Gl o co~sumo da qualidade interna com I~rn e 

DCN
l 

utilizados como aproximações para a idade do imóvel; G
2 

trata conjuntamente o consumo de qualidade e de quantidade; ~ 

mede os gastos com infraestrutura; G4 o consumo de amenidades 

com DINU e DBTU utilizados com variáveis que medem a proxi-

midade a centros de lazer(l); G
5 

e G
6 

medem o consumo de 

acessibilidade aos subcentros. 

Com base nesses grupamentos, foram feitas es-

timações, com base na curva de Engel, das equaçoes: 

'. 
In G i = a O + Ct, 1 In Y + a 2 1n N 

onde, 

i = 0,1, ... ,6. 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela 

30 a seguir. Como podemos observar as elasticidades renàa 

tendem a variar de modo significativo em relação aos gastos 

com as diversas características. 

Os gastos com a habitação em sí (G2 ) apresen-

tam uma baixa elasticidade (0,35); devemos observar, entre-

(1) 
Note-se que o consumo de acessibilidade a Copacabana está incluído im-

plicitamen~e nessas duas variáveis. pois elas'captam seu efeito.como vi
mos. 
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TA~ELA 30 

ELASTICIDl',DE RE~,:DA DE ALGmJ;\S CARACTERISTICAS DA HABITAÇÃO 

CARACTER1STICh.S ca'-JST;';\TE RENDA 1'.'9 PESSQlI-S R
2 

F N 

GO 4,253 0,2983 0,2262 

TAMANHO (54,27) (31,98) (15, O) .337 726 2860 

G1 
5,597 0,0361 -0,0299 

QUALIDADE INTEmA (106,7) (6,03) (3,04) .025 20 1609 

G
2 

3,953 0,3459 0,1615 

HABITAÇÃO EM sI (48,45) (-35,64) (10,27) .352 771 2853 

G3 2,432 '0,3417 -0,1613 

INFRAESTIDI'URA. (25,04) (29,79) (8,61) .2748 448 2365 

G4 -2,235 0,9144 -0,6792 

AMENIDADES (9,68) (33,26) (15,28) .2961 601 2860 

G5 2,841 0,2953 0,3327 

ACESSIBILIIli"\DE (11, O) (9,49) (6,77) .0727 55 1411 

G6 0,044 0,7184 -0,7091 

ACESSIBILIDADE (0,17) (23,80) (13,81) .272 324 1740 
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tanto, que as @edidas utilizadas para medir o consumo de ha
\ 

bitação são extremamente pobres - como podemos observar ao 

utilizarmos Gl como variável dependente - o que faz com que 

a variável não capte efetivamente os efeitos das mudanças no 

consumo de habitação em sí. A variável G
2

está captando, em 

sua maior parte, os efeitos das variações no tamanho da habi-

tação. 

A elasticidade renda em relação aos gastos com 

o tamanho da habitação é baixa, o que significa que ao aumen-

tar a renda, os indivíduos tenderão a aumentar os gastos 

com o tamanho da habitação em menor proporção. Devemos ob-

servar ainda que o coeficiente estimado para o numero de pes-

soas no domicílio e positivo - sinal inverso daquele obtido 

em relação aos gastos totais - e menor que 1, o que nos leva 

a concluir que ao aumentar o numero de pessoas no domicílio, 

deveremos observar um aumento nos gastos com o tamanho da 

habitação, embora, de modo menos proporcional. 

o consumo de infraestrura (G 3 ) e de acessibi-

lidade (G
S

) também apresentam uma elasticidade renda inferior 
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aquela observada em relação aos gastos totais. , Portanto, o 

aumento na renda levará a um aumento menos que porporcional 

dos gastos com ambas as características. o aumento no nume-

ro de pessoas no domícilio tende a diminuir os gastos com iri-

fraestrutura, e a aumentar os gastos com acessibilidade. 

A elasticidade renda dos gastos com o consumo 

de amenidades, e significativamente superior aquela obtida 

com relação aos gastos totais, o que significa que o aumento 

nos gastos com habitação, gerado por um aumento na renda,ten-

deria a ser direcionado, de forma mais que. proporcional, ao 

consumo de amenidades. o impacto de um aumento no numero de 

pessoas no domicílio e também negativo. 

Como podemos observar, as elasticidades renda 

dosg~os no consumo das diversas características que compoem 

a habitação tendem a diferir de forma significativa. Portan-

to, uma variação na renda levará a uma maior demanda por de-

terminadas características em relação a outras, gerando uma 

variação nos preços relativos dessas características,' o que 

levará a um impacto diferenciado sobre os preços das habita-
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-çoes - aquelas habitações que dispõem de um nível superior de 
• 

amenidades tenderão a ter seus preços elevados de modo mais que 

proporcional no curto prazo. 

Com o objetivo de testar diferenças nas elasti-

cidades renda no consumo das características entre as dife-

rentes classes de renda, utilizamos a divisão da amostra em 

quartis (capítulo anterior) e testamos a equação para as três 

características (G
2

, G
4 

e_G
5

) definidas anteriormente. Os re-

sultados se encontram na Tabela 31 a seguir. 

Como podemos constatar, observam-se diferenças 

acentuadas nos coeficientes estimados para a elasticidade ren-

da e para o numero de pess9as no domicílio. A elasticidade 

renda dos gastos com o tamanho da habitação (G 2 ) e menor pa-

ra os 25% mais ricos - o que significa que as classes de maior 

-poder aquisitivo, tenderiam a aumentar em menor proporçao o 

tamanho da habitação ao aumentar a renda - e apresenta varia-

ções nos outros quartis sem uma tendência definida ao passar-

mos de uma classe de renda para outra. O coeficiente estima-

do para o numero de pessoas tende claramente a decrescer na 
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TA~ELA 31 

ELASTICIDADE RENDA DAS CARACTERlsTICAS DA HABITAÇÃO POR QUARTIS 

CARACT ./C!JARITS CONSTN.;'TE RENDA N9 PESSOAS R2 
F t' " 

G
2 

3,769 0,3575 0,2372 

19 QUARTIL (9,26) (6,39) (6,82) .137 57,0 720 

G2 
4,526 0,2695 0,1783 

29 QUARTIL (4,56) (2,20) (4,89) .042 15,1 687 

G
2 

3,198 0,4464 0,1025 

39 QUARTIL (4,20) (5,09) (3,64) .054 20,7 731 

G2 5,589 Q,1877 0,0746 

49 QUARTIL (26,6) (8,73) (3,21) .108 42,9 715 

G4 4,977 -0,0987 -0,3415 

19 QUARTIL (5,67) (0,82) (4,56) .033 12.,3 722 

G4 
-5,784 1,3252 -0,6324 

29 QUARTIL (2,37) (4,42) (7,12) .088 33,3 689 

G4 
-5,805 1,3455 -0,8643 

39 QUARTIL (2,33) (4,68) (9,34) .1258 52,5 733 

G4 
-2,460 0,9685 -0,8161 

49 QUARTIL (2,71) (10,42) (8,12) .1986 88,4 716 

G5 
4,597 0,0823 -0,382 

19 QUARTIL (4,67) (0,61) (4,64) · 072 10,9 287 

G5 
-0,444 0,6957 -0,4187 

29 QUARTIL (0,17) (2,19) (4,11) · 057 10,2 338 

G
5 

1,280 0,4559 -0,2508 

39 QUARTIL (0,52) (1,60) (2,47) · 022 4,3 379 

G
5 

2,221 0,3538 -0,2323 

49 QUARTIL (2,04) (3,12) (2,17) · 034 7,1 407 
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medida em que o nível de renda aumenta, o que nos diz que nas 
~ 

classes de renda superiores, o aumento do numero de pessoas 

da família, leva a aumentos menos que proporcionais no consu-

mo de tamanho da habitação. 

A elasticidade renda no consumo de amenidades 

(G4 ) para os 25% mais pobres não é significativamente dife-

rente de zero, o que nos indica que esses indivíduos nao au-

mentam seu consumo de amenidades ao variarmos a renda. Para 

os 29 e 39 quartis essa elasticidade e bastante alta (1,34) I 

e para os 25% mais ricos e próxima de 1. O aumento do tama-

nho da família, leva a uma diminuição do consumo de amenida-

des, sendo que nas faixas superiores de renda essa diminuição 

se dã em maior grau - quanto mais alta a faixa de renda,maior 

é o impacto do tamanho da família sobre o consumo de amenida-

des. 

Os gastos com acessibilidade tem de um modo ge-

ral uma elasticidade renda inferior à dos gastos totais para 

as classes de renda consideradas. Para os 25% mais pobres o 

-coeficiente da elasticidade renda nao e significativamenre di-

ferente de zero; nas outras classes observa-se uma tendência 
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a diminuição da elasticidade ao aumentarmos o nível de renda, 
I 

o que evidencia uma menor propensao das classes de renda mais 

elevadas a se situarem próximas aos centros fornecedores de 

serviços e emprego. 

Um aspecto importante para Q qual os resulta-

dos acima nos chamam a atenção é o fato da classe de renda 

mais baixa (25% mais pobres) não aumentar seu consumo de aces-

sibilidade e de amenidades em consequência de variações na 

-renda - elasticidade renda nao significativamente diferente 

de zero para essas características. Essa ,classe, portanto,se-

ria indiferente quanto a sua localização na malha urbana, e 

leva em consideração exclusivamente o consumo da habitação em 

si (das características avaliadas) no processo de escolha da 

habitação. Por outro lado, observa-se que e a classe de ren-

da, onde o aumento do tamanho da família tem o maior impacto 

sobre o consumo de habitação - apesar dos elevados ganhos de 

escala também observados. o aumento da família teria, ainda, 

o efeito de diminuir o consumo de acessibilidade e de ameni-

dades como nas outras classes de renda. 
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Devemos observar ainda, que de um modo geral, 
I 

a excessao do 19 quartil, as elasticidades renda do consumo 

de habitação (G 2 ) e de acessibilidade (G
S

) -sao inferiores 

àquelas obtidas considerando-se a habitação como um todo (Ta-

bela 23) para os 3 quartis superiores. No.caso do consumo de 

amenidades o contrário se observa, com os coeficientes esti-

mados significativamente superiores ao consumo corno um todo, 

sendo que o maior aurnentQ ocorreu para o quartil superior on-

de observou-se urna elasticidade renda 60%; o que evidencia 

-a elevada propensao ao consumo de amenidades das classes· de 

renda mais elevadas. 

Os resultados acima evidenciam mais uma vez a 

importância da distribuição do crescimento da renda para a 

determinação de seu impacto sobre o mercado. No caso desse 

crescimento favorecer as classes de renda mais elevadas,tere-

mos um pequeno impacto sobre a demanda por habitação propria-

mente dita - elasticidade renda de G2 próxima a 0,19 - e, 

consequentemente, dada a curva de oferta de novas habitações 

constante, um pequeno impacto sobre a indústria de construção 
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residencial. Por outro l~do, dada a elevada elasticidade 

dessa classe de renda no consumo de amenidades, teríaros maio-

-res pressoes sobre o preço dos terrenos urbanos que dispuses-

sem de maior oferta de amenidades, o que, através das inter-

relaç6es existentes entre as diversas localizaç6es, poderia 

levar a um impacto generalizado sobre o preço da terra urba- . 

na de um modo geral. 

NO caso do crescimento da renda favorecer as 

classes de renda baixa teríamos um impacto inverso ao anotado 

acima, com um efeito maior sobre a demanda de habitação Em si,e, 

possivelmente, sobre a indústria de construção, ao lado de 

menores impactos sobre o preço do terreno a elasticidade 

renda no consumo de acessibilidade e de amenidades e nula pa-

ra os 25% mais pobres. 

VIII.4 - Comentários e Conclusões 

A análise apresentada no presente capítulo, 

evidenciou aspectos extremamente relevantes para a análise do 

mercado de habitações. Em primeiro lugar, ficou demonstra-

do, mais uma vez, que os indivíduos valorizam separadamente os 
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diversos serviços fornecidos pelo bem, e que estes assumem va-

lores no mercado de acordo com a disponibilidade e a impor~-

cia (utilidade) de cada tipo de serviço. 

Em relação à análise do capítulo anterior, fi-

cou constatado que a omissão das variáveis -que medem o consu-

mo de acessibilidade, gerou um viés no sentido de superesti-

mar os preços implícitos de infraestrutura, fato que possivel-

mente deve se repetir no -caso das outras areas metropolitanas 

avaliadas naquele capítulo. A existência desse viés, que 

pressupõe a existência de correlação entre as variáveis in-

cluídas e as excluídas, evidenciou ainda o fato da maior ofer-

ta de infraestrutura se concentrar nas areas centrais (próxi-

mas aos subcentros importantes) que já dispõem de um maiornú-

mero de serviços e um nível de renda mais alto. 

Em relação ao modelo de cidades monocêntricas, 

verificamos a sua inadaptação ao estudo do comportamento dos 

preços dos serviços de habitação em concentrações urbanas de 

maior porte corno as areas metropolitanas. A utilização do 

preço de aluguel observado corno aproximação às variaçoes nos 
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preços dos serviços - como\é feita por alguns autores (1) - ~ 

e válida, pois a variação nos preços de aluguel estaria re-

fletindo mudanças no fluxo de serviços e não de preços. Os 

. 
resultados obtidos na estimação do modelo mais completo,assim 

como o fato do gradiente da renda acompanhar o gradiente de 

preços de aluguel - quanto maior a renda maior o fluxo de ser-

viços demandados , confirmam a hipótese acima (variação no 

fluxo), o que invalida a utilização do modelo de cidades mo-

nocêntricas na forma mencionada (tomando-se o preço de alu-

guel como variável dependente). 

A introdução dos subcentros na equaçao e a 

evidência da importância ãos mesmos no processo de escolha da 

habitação, nos mostra que, efetivamente, os indivíduos nao 

baseiam suas decisões quanto a localização unicamente em re-

lação a distância ao centro, mas sim com relação a um vetor 

de acessibilidade aos principais pontos de polarização urba-

nos, independentemente de serem estes centros de serviços ou 

de lazer. 

(1) . . 1969 Veja-se NUTH, R.F., opus C1t., • 
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Verificou-se que os indivíduos levam em consi-

deração, no processo de decisão, as características da vizi-

nhança existente em cada localização, e a idade do imóvel. 

Constatamos ainda, diferença na elasticidade 

renda no consumo das diversas características, o que implica 

que o impacto dos aumentos da renda sobre preços e quantidades 

será diferenciado - dada a facilidade de produção das carac-

terísticas que tiveram sua demanda elevada de forma mais que 

proporcional - em função das variações de preços relativos das 

diversas características .. 

A elasticidade renda no consumo de amenidades, 

se mostrou significativamente superior à do consumo total e 

a das outras características avaliadas, o que evidenciou os 

diferentes impactos sobre preços nas diferentes localizações 

ao variamos a renda. 

Tal constatação, pode, ainda, nos ajudar a ex-

plicar as diferenças nas elasticidades renda dos gastos to-

tais em habitação e do comportamento de preços no Rio de Ja-

neiro e em são Paulo ao longo do tempo (veja-se capítulo VI) , 

pois o fato do Rio de Janeiro dispor de um maior numero de 
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localizações com um elevadp índice de amenidades, levaria a 

-uma maior pressao sobre os preços nessas localizações, que 

seria refletido para o restante da cidade. Do mesmo modo,po-

demos explicar a variabilidade dos impactos da renda sobre as 

diversas zonas na cidade do Rio de Janeiro- veja-se Tabela 

19 no Capítulo VI. 

Finalmente, foram constatadas diferenças sig-

nificativas, das elasticidades renda no consumo das caracte-

rísticas, nas classes de renda por nós consideradas. Os 25% 

mais pobres, têm uma elasticidade renda diferente de zero so-

mente no consumo de habitação, o que significa que os indiví-

duos localizados nessa cl~sse de renda se preocupam basi~~-

te com o aumento no espaço físico sem considerar os outros 

aspectos por nos avaliados. Para as outras classes de renda 

o comportamento da elasticidade segue a tendência observada 

para o total da população, com a elasticidade dos gastos em 

amenidades se mostrando significativamente superior as outras 

elasticidades renda estimadas. 

Portanto, o papel do impacto da renda sobre o 
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mercado agregadamente, deve ser considerado com cuidad~pois,o 

mesmo tende a variar de acordo com a distribuição dos aumen-

tos de renda e dependerá da resposta da produção das diversas 

características no aumento diferenciado de demanda pelas mes-

mas. 

o fato da elasticidade renda no consumo de 

amenidades ser elevada para as classes de renda mais altas, 

pode nos auxiliar na ex~licação da evolução dos preços da 

habitação entre 1971 e 1978. Caso o crescimento da renda, no 

país e nos municípios de são Paulo e Rio de Janeiro,em parti-

cular, tenha favorecido as classes de renda mais altas, o im-

pacto desse crescimento geraria um elevado aumento na demanda 

por amenidades (localização) conjugado a um pequeno aumento 

na demanda por habitação em sí, a consequência seria um maior 

elevação nos preços da terra urbana, com pequenos impactos 

sobre a produção de novas habitações, o que estaria de acordo 

com as constatações feitas no capítulo VI. 



CAPITULO IX 
í 

SINTESE, CONCLUSÔES E CO~ENTÃRIOS FINAIS 

A análise desenvolvida nos capítulos anterio-

res, nos conduz a importantes constatações sobre o mercado de 

habitações de um modo geral e no Brasil em particular. No 

presente capítulo, pretendemos fazer um resumo das principais 

conclusões obtidas ao lon30 da tese,interrelacionando-as nu-

ma análise final sobre ~s principais características do mer-

cado e de seu comportamento no Brasil. 

IX.I - O Comportamento Anti-Cíclico da Produção de novas 

Habitacões , 

Observamos ao longo dos capítulos V e VI que 

o comportamento agregado do mercado de habitações (nível de 

produção e de demanda) tem características específicas que 

influenciam de forma marcante seu funcionamento. 

Uma das principais conclusões a que chegamos 

se refere ao comportamento anti-cíclico da oferta de novas 

habitações ditado através dos custos de construção. Verifi-

338 
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camos a existência de uma forte correlação entre os aumentos 

da renda e dos custos de construção, que faz com que os efei-

tos de variações de demanda sobre a produção de novas habita-

ções -- geradas através de variações na renda -- não sejam 

significantes no curto prazo. -Em outras palavras, a expansao 

da demanda por serviços de habitação seria acompanhada por uma 

contração na oferta de novas habitações, fazendo com que essa 

expansão de demanda não reflita um aumento nas transações com 

novas unidades. 

Portanto, em fases de aceleração nas taxas de 

crescimento da renda deveremos observar, uma conjugação de 

expansao da demanda por serviços de habitação e de contracão 
> 

na oferta de novas habitações, o que gera fortes elevações 

nos preços da habitação nesses períodos; elevações não re-

freadas pela expansao na oferta de novas habitações. Pelo 

- , -l'd h' -t d F 'edro (1) contrarlo, se supusermos va l as as lpO eses e rl iaIl -

quanto a relação direta entre a demanda de serviços e a ofer-

, ta de novas habitações -a expansao de demanda sera reali-

(1) 
FRIEDHA.I.'l", H., opus cito 
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mentada através da contração na oferta de novas 
~ 

habi tações , 

refletindo movimentos especulativos de demanda, o que nos le-

va a um aumento de preços ainda maior no curto prazo. 

Urna outra explicação possível para o comporta-

mento observado r::ade ser dada através de rrodelos que sugereITl a exis-

tência de um componente anti-cíclico -- não so na oroducão 
~ ~ 

corno também na demanda -- vinculado as condições de crédito, 

sugerindo que os resultados obtidos possam ser creditados 

também a esses efeitos. 

Dadas as peculiaridades institucionais do cre-

dito ao consumo e a produção de habitações no caso brasileiro 

esse efeito não deve ter relevância, pois, os recursos diri-

gidos ao setor variam na mesma direção do ciclo e o governo 

tende a dificultar o acesso ao crédito corno política de con-

tenção da economia, e a incentiva-lo corno política expansio-

nista. 

Portanto, observa-se um forte comportamento an-

ti-cíclico na produção de novas habitações, que torna a pro-

dução de habitações insensível, em termos de variações nas 

quantidades produzidas, as variações na renda e extremamente 
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sensível através dos preços. 

Dentro deste contexto, procuramos mostrar a 

inadequação da utilização dos custos de construção CXlITO "proxy" 

para o preço de serviços da habitação mesmo numa análise De 

longo prazo, como o fazem alguns autores. 

o impacto de variações na renda de um modo ge-

ral sobre o mercado de habitações tem características extre-

mamente relevantes e merece uma avaliação mais pormenorizada, 

o que faremos a seguir. 

IX.2 - O Impacto de Variações na Renda 

Devido as características específicas do mer-. 
cado de habitações o impacto de variações na renda sobre o 

consumo e preços da habitação assume aspectos distintos que 

foram avaliados durante praticamente todo o trabalho. 

Em termos teóricos, a renda tem um impacto di-

reto sobre a demanda de habitações e, portanto, ao elevar-se, 

a renda gerara pressoes para o aumento do consumo de habita-

ções. Ocorre, entretanto, que a habitação não e um bem homogê-

neo, mas pelo contrário, como vimos, pode ser dividida em um 
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numero limitado de características das quais os indivíduos 

derivariam utilidade. As variações na renda afetariam a de-

manda por cada urna dessas características de forma diferen-

ciada, o que levaria a impactos diferenciados sobre o mercado 

de acordo com as características que tiveram sua demanda ele-

vada de modo mais que proporcional e das possibilidades de 

produção da mesma. 

Com base neste tipo de enfoque foram elabora-

dos vários testes com o objetivo de verificar essas hipóteses 

e quantificar o impacto da renda sobre o mercado, utilizando-

se tanto o enfoque agregado corno o microeconômico com dados 

em séries temporais em "cross-section". 

Ao utilizarmos enfoque agregado, tornando o 

preço de aluguel corno variável dependente (hipótese de ofer-

ta de serviços de habitação inelãstica), verificou-se que, 

efetiv&uente,variações na renda têm um impacto positivo sobre 

a demanda por serviços de habitação, constatando-se, apesar 

dos problemas econométricos encontrados, diferenças s i<]I1i fica-

tivas nas elasticidades renda nos municípios do Rio de Ja-

neiro e de são Paulo. 
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No caso da cidade do Rio de Janeiro testamos 
~ 

ainda o comportamento da demanda em relação as variações da 

renda para zonas distintas da cidade, e, mais urna vez, foram 

encontradas diferenças significativas nas elasticidades renda 

nessas localizações. 

Os resultados obtidos no modelo agregado con-

firmaram nossas hipóteses iniciais, de que a resposta da de-

manda por serviços de habjtação ãs variações da renda es-

taria condicionada as respostas da demanda por cada caracte-

ristica especifica da habitação a essas variações de renda, 

sugerindo ainda que aquelas localizações que dispusessem de 

urna maior oferta de amenidades (Rio de Janeiro e alaumas de 

suas zonas) teriam urna elasticidade renda superior. 

Com o objetivo de confirmar essa hipótese, fo-

ram feitos testes, com base na curva de Engel, para medir-se 

a elasticidade renda dos gastos com habitação. 

Primeiramente, estimamos a elasticidade renda 

para algumas areas metropolitanas onde, mais urna vez; verifi-

camos diferenças significativas nas elasticidades nessas areas 

com a tendência de areas com urna maior oferta de amenidades 
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apresentarem elasticidades renda superiores. 

Com base nos resultados obtidos através de es-

timações de "hedonic prices equations" para o Rio de Janeiro 

foi-nos possível estimar as elasticidades renda para cada ca-

racterística da habitação separadamente. Os resultados obti-

dos confirmaram nossas especulações anteriores, com a elasti-

cidade renda no consumo de amenidades revelando-se extrema-

mente superior as elasticidades o consumo das demais caracte-

rísticas por nos definidas. 

Finalmente, a fim de testar diferenças no com-

portamento da demanda entre as diferentes classes de renda, 

foram estim~das curvas de Engel por quartis de renda para as 

A.H' s do Rio de Janeiro e são Paulo e para o total das A.M. 's, 

onde observamos diferenças significativas nas elasticidades 

estimadas com os quartis intermediários apresentando elas-

ticidades mais altas e o primeiro e o último mais baixas. Tes-

tou-se ainda o comportamento do consumo de características por 

quartis evidenciando-se uma maior elasticidade no consumo de 

amenidades para os quartis superiores, enquanto a elasticida-

de para o .19 quartil se mostrou signifi~ante somente para a 



345 

característica tamanho. 

A análise do impacto da renda nos leva a con-

cluir que o aumento na renda leva, efetivamente, a uma expan-

sao na demanda por serviços de habitaç~o, mas, essa -expansao 

na demanda, em cada localizaç~o específica (cidade, bairro, 

etc.), estará condicionada às características disponíveis e 

as suas elasticidades correspondentes. Podemos concluir ain-

da, que a variaç~o na demanda por serviços de habitaç~o como 

um todo e por cada característica em particular, estará con-

àicionada a distribuiç~o 'dos aumentos da renda. 

IX.3 - A Formaç~o de Preços da Habitaç~o 

De acordo com a estrutura teórica desenvolvida 

nos capi tulos 111 e IV, o preço final de uma determinada habi-

taç~o, dependenrá das condições de oferta e demanda de cada 

característica nela contida (do preço implícito das caracte-

rísticas que a compõem). 

Para avaliarmos essa hipótese utiliza~s a téc-

nica de "hedonic prices equations" para as areas metropolita-

definidas na PNAD-77, sendo que para o Rio de Janeiro formu-
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lamos um modelo mais completo, introduzindo dados relativos a 

localização. 

Constatou-se que, efetivamente, os individuos 

valorizam os diversos atributos da habitação de forma dife-

renciada e que, de um modo geral, os preços implícitos de ca-

da característica ou serviço da habitação tendem a variar di-

retamente com a disponibilidade (oferta) dos mesmos. Tal 

constatação realça, principalmente, o papel dQ governo como 

fornecedor de serviços de infraestrutura urbana, pois, depen-

dendo da forma pela qual os recursos disponíveis são gastos --

serviços que tiverem sua oferta aumentada de modo mais que 

proporcional , teremos diferentes impactos sobre o preço 

da habitação nas diversas localizações. E, portanto, o Go-

vermo dispõe de um elevado poder de influência sobre os pre-

ços das habitações urbanas através da oferta de serviços pe-

los quais e responsável. 

No caso do Rio de Janeiro foram testadas di-

versas hipóteses ocm ~ no modelo de equilíbrio geral desen-

volvido no capítulo IV. Evidenciou-se a extrema importância 
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assumidas pelos subcentros polarizadores (emprego e lazer) e 
l 

a consequente perda relativa de importância do centro histó-

rico nas areas metropolitanas. Os resultados obtidos se mos-

tram ainda coerentes com as observações apriorísticas feitas 

em relação aos subcentros, com o preço implícito do consumo 

de acessibilidade variando diretamente com o grau de impor-

tância desses subcentros no contexto urbano da cidade do Rio 

de Janeiro. 

Observou-se ainda uma tendência de concentra-

-çao dos serviços ofertados pelo governo nas areas mais centrais 

(subcentros mais importantes) tanto em termos de acessibili-

dade quanto de oferta de ~rabalho, mantendo-se a tendência 

observada para as outras A.M's. -- do preço implícito pago 

pelos diversos serviços variar de forma inversa as disponibi-

lidades dos mesmos. 

Outras variáveis, tais como o nível de renda 

da população em cada localização e a idade do imóvel, se mos-

traram também significantes, o que nos indica que os indivíduos 

estariam dispostos a pagar um preço de aluguel mais alto para 

aumentarem o consumo desses serviços. 
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o ponto importante para o qual a análise de-

senvolvida nos chama atenção é a factibilidade de dividirmos 

a habitação em um numero limitado de serviços dos quais ela 

e composta e que esses assumem valores específicos no mercado 

de acôrdo com a demanda (utilidade gerada no conSlli~O de cada 

serviço separadamente) e a oferta (disponibilidade) dos me~. 

IX.4 - O Comportamento do Mercado Entre 1971 e 1978- A Atua-
-çao do S.F.H. 

Como assinalamos na introdução, um dos motivos 

que nos levaram a empreender a pesquisa ora apresentada, e 

-a compreensao dos fatores que levaram ao "boom" do mercado ha-

bitacional no Brasil a partir de 1971, quando observou-se uma 

rápida elevação nos preços médios reais da habitação, eleva-

-çao essa que atingiu em 1977 a aproximadamente 400% no caso 

de imóveis comercializados no Rio de Janeiro. 

A explicação de tal fenômeno pode ser credita-

da a diversos fatores os quais procuramos ressaltar ao longo 

da Tese, e que proc~raremos resumir no que segue. 

O período de maiores elevações nos preços de 

imóveis urbanos foi marcado pelo incremento da atuação do SFH 
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e por elevadas taxas de crescimento da renda. Em termos teó-

ricos, sabe-se que as condições de financiamento a aquisição 

de habitação e a renda desempenham um papel extremamente im-

portante na determinação da demanda por habitações, portanto, 

ambos os fatores atuaram no sentido de expandir a demanda por 

habitações. - -Entretanto, essa expansao na demanda nao levou a 

um aumento na produção de novas habitações refletindo-se prin-

cipalmente através de elevadas variações nos preços dos ser-

viços da habitação. 

-A expansao da demanda nao se traduziu em au-

mentos na produção de novas habitações devido a contração na 

oferta dessas habitações. Segundo o modelo por nos desenvol-

vido, essa contração de oferta poderia ser gerada através de 

um aumento nos custos diretos de construção ou nos custos de 

terreno (1) • 

Como vimos, a elevação dos custos diretos de 

construção e uma consequência natural de períodos de cresci-

mento acelerado da renda que através da contração na, oferta 

(l)Como observamos as ma~ores facilidades de crédito a produção criadas 
no período-geraram incentivos a um aumento da'mesma. 
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de novas habitações conjugada ao aumento na demanda, eleva os 

preços dos serviços de habitação de forma significativa. Tal 

Efeito, entretanto, explica apenas variações cíclicas no mer-

cado, sendo por sí so insuficiente para explicar o fenômeno 

observado -- aumento real de preços extremamente elevado e 

num período relativamente longo de tempo. 

Por exclusão, os custos da terra urbana seriam 

os responsáveis por tal elevação de preços. Segundo os re-

sultados obtidos e através da análise feita ao longo da Tese, 

o elevado aumento nos preços de terreno -- e consequ~nte 

contração na curva de oferta -- poderia ser explicado da se-

guinte forma: 

o elevado crescimento da renda no período e, 

principalmente, as maiores facilidades de crédito criadas 

através do S.F.H. levaram ao elevado aumento na demanda por 

serviços de habitação e, consequentemente, ao aumento da de-

manda derivada por terrenos urbanos. Ocorre que a produçãode 

terrenos urbanos não varia com as alterações em seu preço, 

pois tem no governo o responsável pela sua produção -- o que 

torna essa oferta dependente de fatores políticos e fiscais 
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e independente do mercado de habitações. 

Caso a produção de terrenos urbanos por parte 

do governo -nao acompanhe de modo satisfatório a elevação da 

demanda derivada, os proprietários desses terrenos terão em 

seu poder um fator fixo de produção, o que faz com que os in-

centivos criados através do aumento de preço dos serviços de 

habitação sejam absorvidos por esses indivíduos -- apropria-

ção da renda econômica. 

Como pud~mos constatar, o aumento na oferta de 

terrenos urbanos (infra estrutura básica, de transportes e de 

lazer) no período considerado foi extremamente tímido o que 

nos leva a concluir que a.interpret2ção anterior corresponde 

ao que deve ter efetivamente ocorrido. 

Por outro lado, se supusermos que o crescimen-

to da renda nesse período tenha favorecido as classes de ren-

da mais elevadas, o aumento da demanda gerado por tal tipo de 

crescimento seria dirigido, principalmente, ao consumo de al€-

nidades em detrimento do tamanho da habitação. Como o consu-

mo de amenidades tem seus componentes vinculados a localiza-

-çoes específicas, os preços da terrQ urbana nas localizações 
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que dispusessem de maior oferta de amenidades tenderiam a ser 

elevar de modo mais que proporcional,gerando incentivos 

através das interrelações entre as diversas localizações -- a 

um aumento generalizado nos preços da terra urbana ainda mais 

intenso. 

Portanto, a oferta de terra urbana dotada de 

determinadas características (serviços de infraestrutura e 

amenidades) agiu corno um fator especIfico de produção não per-

-rnitindo que a expansao de demanda se traduzisse em expansoes 

nas quantidades produzidas, induzindo ao elevado aumento nos 

preços da habitação e tendo corno efeito líquido um elevado 

ganho de capital para os proprietários de terras urbanas. 

Podemos concluir da análise acima que a atua-

çao do governo através do S.F.H. no período teve corno efeito 

líquido uma transferência de renda da sociedade corno um todo 

para os proprietários de terras urbanas e apenas um efeito 

passageiro sobre a produção de novas habitações; e que a cda-

ção de incentivos através do crédito ao setor tem de,ser aarcr 

panhada pela expansao da oferta de terrenos, caso contrário,o 

impacto de tal política sobre o consumo e a produção sera to-
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talmente comprometido. 

Em termos da atuação do governo sobre o merca-

do, a análise desenvolvida nos leva a concluir que esta deve-

ria concentrar-se, prioritariamente, no fornecimento de ser-

viços pelos quais e responsável -- serviços de infraestrutura 

básica (água, luz e esgoto), de transporte e de lazer --,pois, 

somente dessa forma seria possível induzir a um aumento no 

consumo de habitações através da diminuição dos preços implí-

citos pagos por esses ~erviços e consequente queda no preço 

final das unidades habitacionais. 

Finalmente, cabe ressaltar que através da pro-

dução desses serviços o governo dispõe de um poderoso instru-

mento redistribuidor de renda -- através da localização espa-

cial desses investimentos ele induzirá a variações nos pre-

ços relativos da terra urbana e estará levando a aumentos 

significativos do excedente do consumidor e, consequentement~ 

gerando benefícios sociais que se refletirão através de um 

aumento no bem estar da sociedade como um todo. 
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