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1. INTRODUÇÃO 

o mercado habitacional é de extrema importância para os indi
víduos que vivem nos centros urbanos. A fam11ia passa a maior parte 
do ttlmpo consumindo serviços de habitação e os gastos com este tipo 
de bem requerem elevada parcela da renda dos indivíduos, indepen
dentemente da classe de renda em que se situem. 

Por outro lado, a construção de habitações desempenha um 
papel importante, principalmente no caso de países em desenvolvi
mento, pois é um setor onde a absorção de mão-de-obra pouco quali
ficada é elevada. A produção de habitações, em conjunto com a cons
trução civil em geral, atua como fornece_d()rllde_elllpre$o~-ª~!!º~ 
massa.9:e mjgrantes (~~a1iAc_a~2s)~j!u~m continuamente para 
os ceiítrOsurbanos nos países em desenvolvimento. 
---~ A construção de habitações se utiliza ainda, na maioria dos ca

sos, de fatores provenientes do próprio país ou região em que se 
desenvolve, tendo, portanto, fortes efeitos "para trás", beneficiando 
com isso um crescimento mais harmônico das regiões ou do país.) 

A compreensão das inter-relações e dos fenômenos observados 
no setor é, em nossa opinião, extremamente relevante, poisuma atua
ção mais racional - tanto da parte do governo como da iniciativa pri
vada - , que torne o processo de tomada de decisões mais eficiente, 
teria um forte impacto sobre o bem-estar dos consumidores, além de 
maximizar os benefícios advindos da produção do bem. 

O objetivo principal deste trabalho será, através de um esforço 
de compreensão destes fenômenos e inter-relações, o de possibilitar 
uma base tanto teórica quanto empírica para a análise e a avaliação 
desses fenômenos, 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 eco
nomia. 

Um primeiro passo na tentativa de compreensão do setor é o 
conhecimento do que é o bem habitação - uma definição em termos 
econômicos do mesmo e das características que o diferenciam dos 
outros bens -, de modo que possamos ter uma base clara para a elabo
ração da análise. Pretendemos destacar esses pontos que nos servirão 
de base para toda a análise desenvolvida. 

IDo inglês backward effects; veja-se, por exemplo, WILLlANSON, J. G.Region
allneqUJllity the Process of National Development: a Description of Patterns. In: 
NEEDLMAN (orgs.), capo 4. 



1.1 Caracterização da habitação 

Para definirmos a habitação em termos econômicos é necessário 
conhecermos os elementos que a compõem e que fazem com que 
assuma valores no mercado. Há dificuldade em uma definição exata do 
que seja o bem habitação, pois os elementos que a compõem não são 
claramente definidos, assim como os fatores que levam à valorização 
da mesma não são facilmente percebidos. Há, entretanto, caracterís
ticas que distinguem este bem, em termos econômicos, de outros bens 
disponíveis no mercado, fazendo com que o tratamento teórico do 
mesmo seja diferenciado. Veremos algumas dessas características. 

O bem habitação pertence ao conjunto dos chamados bens 
duráveis2

• Além dessa diferenciação apresenta outras características 
dentro do próprio grupo em que se insere. São estes os principais fato
res de diferenciação, tanto no que tange a bens duráveis como não: 
a) existência de estoques, ou seja, a demanda por habitação não está 
vinculada somente a novas habitações, mas também ao estoque exis
tente que, como veremos adiante, é um dos determinantes da deman
da por novas habitações. Tal fato nos leva à distinção entre a demanda 
por reposição, que é função exclusivamente da depreciação, e por 
novas moradias; 
b) o produto final apresenta uma elevadíssima heterogeneidade, que 
pode ser percebida se olharmos para os diversos tipos de habitação. 
Levando a extremos para exemplificar, cada unidade habitacional 
apresenta características diferentes, até para um mesmo prédio ou 
localização (fatores como ventilação, espaço exterior percebido den
tro da unidade, insolação etc.), levando a um diferente produto final; 
c) imobilidade do produto final, ou seja, o superávit (déficit) numa 
determinada localização (bairro ou cidade) não pode ser realocado de 
modo a compensar um déficit (superávit) em outra área. O equilíbrio 
entre os diferentes bairros ou cidades dar-se-á unicamente via preços 
no curto prazo; em outras palavras, os superávits e déficits se ajustarão 
principalmente via preços no curto prazo, no médio e longo prazos; 
poderá haver, entretanto, um aumento ou queda na produção de 
novas habitações; 
d) a demanda varia de acordo com cada localização específica. Dados 
os gostos dos indivíduos das diferentes classes de renda, os serviços 
disponíveis - tanto de infra-estrutura quanto de comércio: a distância 
aos locais de trabalho, amenidades etc. -, teremos diferentes quanti
dades de habitação demandadas nas diferentes localizações. 

2Para uma descrição mais detalhada sobre bens duráveis, veja-se HARBERGER, 
A. C. (org.). The Demand for Durable Goods. Chicago, Chicago Univ. Press. 
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Dos dois itens acima, podemos verificar que ao aumentarmos o 
nível de agregação o estudo perde em muito, pois estaremos deixando 
de lado inter-relações tais como o ajustamento entre as diferentes loca
lizações, que seriam importantes para a compreensão do funciona
mento do mercado como um todo; 
e) os gastos com os serviços de habitação absorvem elevada parcela de 
renda dos indivíduos, independentemente de seu nível de renda -
elasticidade renda aproximadamente igual a um 3

. O preço da habita
ção é aproximadamente três a quatro vezes a renda anual do indiví
duo; 
f) elevados investimentos e prazos de maturação dos mesmos são ne
cessários à produção de novas habitações. 

Dos dois itens anteriores temos como conseqüência que as con
dições de liquidez da economia, assim como as condições de financia
mento, tanto à aquisição como à produção, têm elevado poder de 
influência sobre o setor, influenciando a oferta de novas habitações, 
bem 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 uma análise do mesmo, deve
mos ter em mente esses aspectos claramente definidos, pois irão influ
enciar não só a estrutura funcional a ser utilizada, mas também deli
near a melhor forma de análise e de tratamento dos dados disponíveis. 

Outro aspecto que cabe assinalar, é a complexidade crescente 
desse mercado nos grande centros urbanos, pois problemas como 
externalidades4 e a atuação do governo no fornecimento de bens pú
blicos (infra-estrutura de transportes, de saneamento etc.) se tomam 
críticos. Faremos a seguir uma discussão introdutória sobre o papel do 
governo no mercado de habitações nos centros urbanos. 

1.2 O papel do governo 

O Estado representa duas funções distintas na cidade e no mer
cado de habitações em particular; se por um lado atua como fornece
dor de bens públicos, por outro legisla sobre o uso do solo. No caso do 
Brasil atua ainda como intermediário financeiro, tanto para a compra 
como para a construção de habitações, determinando ainda as condi
ções de financiamento (prazos, taxas etc.) para esses recursos. 

3Veja-se DELEEUW, F. Thc Demand for Housing: a Review of Cross-Section 
Evidence. In: RES, 53,1971. p. 1-10. 

4Como exemplos clássicos de extemalidades temos o congestionamento do trá
fego, a poluição, superpopulação em detenninados locais etc. 
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A alocação de recursos através do Estado, assim como sua capa
cidade de fornecimento de infra-estrutura à mesma taxa de crescimen
to das cidades, é um aspecto crítico, principalmente no caso de países 
em desenvolvimento, onde há escassez de capitais por definição - os 
investimentos em infra-estrutura são, na maioria das vezes, intensivos 
em capital. 

Portanto, a atuação governo é fato que merece especial desta
que, pois seu poder de influência sobre o mercado é muito grande, 
sendo no caso brasileiro maior ainda, pois além da atuação usual, ele 
desempenha um papel importante no mercado de crédito para o setor, 
que, como vimos anteriormente, tem forte influência na determinação 
'da oferta e da demanda por habitações. Pretendemos, no decorrer do 
trabalho enfocar tais aspectos críticos da intervenção do Estado no 
setor, assim.como avaliar os impactos e as conseqüências da forma de 
atuação do mesmo. Além disso, avaliaremos as políticas alternativas de 
que dispõe, de modo a sugerir proposições do que seria a política 
ótIma para o setor. 

1.3 Objetivos e estrutura do 'trabalho 

Antes de entrarmos na discussão de como pretendemos elaborar 
a análise, é necessário fazer-se um parêntese e distinguir o que chama
mos de demanda potencial e demanda efetiva. Geralmente,quando se 
analisa a demanda por habitações noBrasil, o conceito utilizado é o de 
demanda potencial, que é determinada com base em aspectos demo
gráficos - tais como projeções da população por idade, sexo, estado 
civil e tamanho da família - e de um padrão mínimo de habitação que 
os indivíduos deveriam consumir. AJ'reocupação deste trabalho, en
tretanto, será com aspectos relativos à demanda efetiva, que está vin
culada ao crescimento da renda, à sua distribuição e à disponibilidade 
de-érédito. Em outras palavras, nosso interesse estará voltado para os 
aspectos determinantes do perfil.de demanda por habitações e de seu 
comportamento ao longo do tempo, e não a aspectos demográficos ou 
à discussão do propalado déficit habitacional brasileiro. Pelo contrá
rio, nosso objetivo será mostrar os motivos pelos quais os indivíduos 
demandam determinado tipo de habitação e, a partir dessa constata
ção, buscarmos a melhor forma de atuação nesse mercado. 

Nossa preocupação central, como assinalamos, será o entendi
mento dos fenômenos existentes no mercado e de seu funcionamento. 
Iniciaremos a análise com uma revisão e uma avaliação crítica das teo
rias que procuram interpretar o funcionamento do mercado e, a partir 
dessa revisão, formularemos modelos teóricos passíveis de verificação 
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empírica, de modo que possamos compreender o funcionamento e as 
implicações para o mercado da estrutura institucional brasileira. 

Basicamente os modelos teóricos que objetivam a compreensão 
do funcionamento do mercado podem ser divididos em dois grandes 
grupos. De um lado temos os modelos que procuram verificar o com
portamento da oferta e da demanda de habitações de forma agregada, 
buscando detectar as variáveis que influenciam o nível de oferta e de 
demanda. Tais modelos são o que podemos chamar de modelos ma
croeconômicos do mercado. Por outro lado, temos modelos cuja preo
cupação principal é o comportamento individual, e procuram deter
minar as variáveis que influenciam a decisão do indivíduo no processo 
de escolha da habitação; dentro desse grupo podemos distinguir dois 
subgrupos: os modelos microeconômicos e os de equilíbrio geral. 
Ambos os grupos nos fornecem contribuições importantes para a 
compreensão dos diferentes aspectos relacionados com o mercado e, 
portanto, ambos merecerão nossa atenção. 

O trabalho se dividirá, basicamente, em duas partes; na primeira 
serão feitas revisão e avaliação dos modelos teóricos e dos estudos 
empíricos voltados para a análise do mercado de habitações urbanas, 
onde procuraremos destacar os aspectos mais importantes em ambos 
os grupos de modelos, bem como definir as formas de trataménto 
empírico possíveis. Na segunda parte, analisaremos a adequação dos 
modelos à análise empírica e discutiremos os principais aspectos levan
tados pelos mesmos através dessa análise. Paralelamente, faremos uma 
avaliação do comportamento do mercado no curto e no longo prazos 
no Brasil. Avaliaremos especificamente o desempenho do governo e, 
em período recente, sua atuação como agente financeiro através do 
BNH; procuraremos ain'da determinar as causas do boom no mercado, 
observado no período de 1971-1977, quando observou-se uma violen
ta elevação nos preços reais dos imóveis urbanos. Com base no enfo
que microeconômico, procuraremos determinar os fatores que levam 
à valorização diferenciada dos imóveis urbanos e o comportamento da 
demanda por habitações dos indivíduos situados em diferentes classes 
de renda. 

No caI'. 2 faremos um resumo dos modelos agregados, procu
rando destacar os principais aspectos abordados através de uma análise 
crítica dos mesmoS. No capo 3 faremos uma resenha dos principais 
trabalhos teóricos e empíricos baseados nos modelos microeconô
micos e de equilíbrio geral. No capo 4 procuraremos desenvolver um 
modelo microeconômico mais geral, que leve em consideração a reali
dade mais complexa das grandes concentrações urbanas, que são as 
áreas metropolitanas. Nos caps. 5 e 6 faremos uma análise do compor
tamento do mercado nos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, 
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no longo e no curto prazos, onde vqificaremos a adequação dos 
modelos agregados à análise e avaliaremos os fatores de expansão ou 
de contração do mercado no período. Nos caps. 7 e 8 apresentaremos 
evidências com base nos modelos microeconômicos, analisando os 
principais aspectos levantados pelos mesmos. Finalmente, no capo 9 
faremos um resumo dos principais resultados obtidos e das implica
ções dos mesmos para a interpretação do comportamento do mercado 
e para a formulação de políticas para o setor. 

6 



2. O ENFOQUE MACROECONÔMICO 

Em termos macroeconômicos os gastos com habitação têm par
ticipação significativa nos gastos de consumo e de investimento e, con
seqüentemente, na formação bruta de capital da economias. Por esse 
prisma, a compreensão do comportamento do mercado - as respostas 
do mesmo às variáveis que o influenciam - auxiliará à formulação e 
avaliação de políticas que afetam o nível de atividade econômica, pois 
estaremos determinando o comportamento de parcela significativa dos 
gastos na economia. 

Por outro lado, políticas que visem afetar diretamente a ativi
dade da construção habitacional poderão ser melhor avaliadas a partir 
do conhecimento das diferentes variáveis que a afetam, bem como de 
suas intensidades relativas. Do mesmo modo, poderemos identificar 
pontos de estrangulamento à expansão do setor, e mesmo avaliar o 
comportamento futuro do mesmo com base em projeções sobre o 
comportamento dessas variáveis. 

Faremos aqui uma revisão e uma avaliação dos principais mode
los desenvolvidos com o intuito de captar o comportamento agregado 
do mêicado.ProcurâreÍnos destacar os aspectos mais relevantes abor
dãdos por esses modelos, assim como suas limitações, de modo a ela
borarmos uma base teórica que nos orientará sobre o enfoque a ser 
adotado na parte empírica e na análise do comportamento do mer
cado . 
. _--" 

2.1 Modelos de oferta e demahda nacionais 

Em geral os trabalhos desenvolvidos, tanto (!m termos qualita
tivos . {verbais)como -quariti.tãtivos, . apontam as seguintes variáveis 
com~irTipOitantes na determinação da demanda por habitaçõêS:--

I) Variações demográficas, tais como: a) aumentos de popula
ção; b) variações na- compoSlç[o etária; c) variações no número, tipo e 
tamanho das famílias. 

11) Variay§~snarendae~velje e!!1Jl~e.B.()_:a) renda disponí
vel - passada, presente e esperada; b) distribuição da renda; c) hiato 
de produto, ou desemprego. 

III)_Y~rillç§~snos preços da habitação. 

S A indústria de construção civil tem uma participação de aproximadamente 20% 
na formação bruta de capital fixo, 16% no produto industrial e de 6% no produ
to total (PILcf). Fonte: Contas Nacionais, IBRE/FGV). Os gastos com aluguel 
têm em média uma participação de aproximadamente 16% no total da renda dos 
indivíduos residentes nas seis áreas metropolitanas definidas na PNAD-77. 
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IV) CO~<lições de fillatlciamento à compra. 
VjRelãção entre os custos de aquisição e os preços de aluguel6 

. 

Quanto ao primeiro item, que levanta a importância de aspectos 
demográficos, a argumentação desses modelos se baseia na suposição 
de que a habitação é um bem de absoluta necessidade c, portanto, o 
crescimento -da população, e em particular do número de famílias, 
seria seu principal determinante de longo prazo (além da demanda por 
reposição r. o aumento da população geraria a necessidade de abrigo 
para esses indivíduos, tendo como conseqüência um aumento na 
produção de habitações para satisfazer essa necessidade. Do mesmo 
modo, um aumento no número de famílias (casamentos) geraria a 
necessidade de novas habitações. 

O problema com tal formulação reside provavelmente no fato de 
não seconsiâeiaTadeinanâa por-habitações como -demand-a-,fos servi
çosprovenlentes da mesma. Sob esse prisma, não -haveria, necessaria

mente, uma relação direta entre -os aumentos de população e aumen-
tos da demanda, pois a expansão demográfica pode ser acoinpanhada 
por uma queda no consumo dos serviços de habitação. O fato das 
observações e estimações empíricas apresentarem um 'bom ajustamen
to não significa 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. 

~ renda, como se sabe, é a variável explicativa mais importante 
na função consumo. As estimativas da elasticidade renda no consumo 
de habitações varia na forma de tratamento (utilizam-se definições de 
renda em termos correntes e em termos permanentes), mas tanto os 
estudos em cross-section como de séries de tempo parecem apontar 
para uma elasticidade renda próxima de umB

, o que significa uma 
estabilidade na proporção dos gastos com habitação à medida que a 
renda varia. Os aspectos concernentes à distribuição da renda são mais 
importantes na determinação da composição do estoque de habitações 
existentes, e mudanças na distribuição de renda afetariam primordial
mente a composição desse estoque. O hiato de produto estaria asso-

6 Ver MAlSEL, S.J. & GREBLER, L. Detenninants of Residential Construction: 
a Review of Present Knowledge. In: SA YFRIED, P. (org.). Urban Analysis. 
Seott, Foresmann, 1970. p. 61. 

7Veja-se por exemplo, WINNICK, L. Housing: Has There Been a Downward 
Shift in Consumer Preferences. Q.J .E., 54,1955. p. 87 -8. 

IIVer em DELEEUW, Frank. The Demand for Housing: a Review of Cross-Sec
tion Evidence. R.E.S., 53,1971. p. 1-10. 
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ciado a um efeito anticíclico no comportamento do mercado, como 
veremos mais adiante com maiores detalhes. 

3- ) As condi.ç()~~ de financi~~Il_to desempenham papel fundamen
tal na determinação da demanda, pois como já assinalamos, o preço da 
habitação é algumas vezes superior à renda anual dos indivíduos. Al
guns modelos supõem que o cr~d!!() à ~gyisjção dehabitªções (merca
do hipotecário no caso norte-americano) seja essencialmente residual 
em relação às outras aplicações existentes na economia (títulos por 
exemplo)9, ou seja, em fases de desaceleração dos gastos fora do ~e_tor 
habitacional a disponibilidade de crédito ao setor será maior, o contrá-
rIo-se~~[ifican4<:>. em fa~e.s di! expansão da economia. 

Caso adicionemos a esse fato a hipótese de que o efeito de uma 
queda na despesa agregada sobre a renda permanente é aproximada
mente um terço de seu efeito sobre a renda corrente· (no caso dos 
EUA)I o, e que os indivíduos consideram em suas decisões de consu
mo e poupança sua renda permanente, teremos que a demanQa.p.()r 
habi.!ªçôes poderá apresentar um caráter anticíclico.Em oufras pala
·vrãs, uma qúeda (ou desaceleração) dos gastos na ecónomiã-ie.r:r um 

-rmpacto negativo relativamente pequeno sobre a demanda por bens de 
consumo" em geral e por habitação em particular; ao mesmo tempo 

-gerarã-uma disponbilidade de crédito maior para o setor, o que, segun
ôo"as·h.ipóteses do modelo, deverá ter um efeito positivo de expansão 
da demanda, de modo que durante o período de queda (desacelera
ção) do dispêndio agregado (renda) deve-se observar um aumento na 
demanda por habitação. 

Em termos gráficos, na figo 2.Ia, temos o crédito à habitação 
dado pela diferença entre a disponibilidade total de crédito e aquele 
absorvido pela produção. Na figo 2.1.b, observamos o efeitü da queda 
nos gastos e da expansão do crédito sobre a demanda de habitações; o 
efeito líquido da variação nos gastos sobre a demanda de habitações 
dependerá do impacto direto da queda dos gastos sobre a demanda 
(HO - HI) e sobre a disponibilidade de créditü ao setor, e do efeito 
das condições de financiamento sobre a curva de demanda (H 2 - H I)' 
Evans e Alberts supõem que o efeito líquido seja positivo como na figo 
2.1. 

I ) A relação entre preços de comercialização e de aluguel implici
taminte nos fornece uma taxa bruta de rentabilidade nosinvestimen-

9 Ver EVANS, M.K. Maeroeconomie Aetivity. New York, Harper & Row, 1969. 
p. 188-94; e ALBERTS, W.W. Business Cycles, Residential Construetion Cy
eles, and the Mortgage Market. J .P.E., June 1962. p. 263-81. 

IOEstirna-se que, para os EUA, a renda permanente tenha variação de um terço 
da renda corrente em qualquer período. Ver FRIEDMAN, M. A 11zeory of the 
Consumption Funetion. N<.'w York, Princeton Univ. Press, 1957. 
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Figura 2.1 
Efeito Anticíclico do Crédito sobre a Demanda por Habitações 

c 

fig.2.la Fi? 2.lb 

tos em habitaçã'o. Portanto, alterações nessa relação estariam refletin
do alterações na rentabilidade desses investimentos, o que induziria a 
uma maior demanda para 'a aquisição de habitações. 

Na análise desenvolvida procuramos destacar, sumariamente, os 
prinCiprus aspeéto!'- utilizados nos, modelos que procuram explicar o 
compoftâmento da demanda de forma agregada. A seguir analisaremos 
os aspectos que influenciam a oferta. -

Em geral pouca atenção é dispensada. à oferta de !Iabitações, 
pois devido à lUpõfese de concorrência na produção e de oferta extre
mamente elástica, a quantidade produzida, pelos menos no longo 

prazõ, seria determinada basicamente através da demanda. 
Como determinantes de curto prazo, são apontaº~ ~,.c:9J:l(lições 

. de financiamentOli-prodüção e a' evolução dos custos de pf(:~º!!Ç-ª~. As 
condições de crédito, como assinalamos no capítulo anterior, desem
penham papel importante devido aos elevados prazos de maturação 
dos investimentos, e devem apresentar, pelos motivos vistos no caso da 
demanda, um caráter anticíclico (crédito residual). 
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As variações nos custos de construção estão também diretamen
te vinculadas ao estágio cíclico em que a economia se encontra, devido 
à()I~toºe a construção residencial se utilizar dos mesmos insumos que 
a co~t_nlção civil de um modo geral.! ! Portanto, em fases de expan
sãg __ dosgastos agregados, a pressão ascendente sobre o preço dos insu
mos utilizados na construção de habitações deverá ser maior; em fases 
de -desaceleração se observa o contrário. 

Em termos gráficos (figs. 2.m e 2.2h), tomando-se de um lado o 
mercado de investimentos em geral e, de outro, o de habitações, o 
impacto do aumento nos gastos agregados seria o de deslocar positi
vamente a demanda por habitações! 2 e por investimentos. Ocorre, 
entretanto, que o aumento na demanda por investimento gera um 
aumento dos custos de construção deslocando a oferta de novas 
habitações. 

A oferta de habitações terá então, segundo esses modelos, um 
comportamento anticíclico no curto prazo devido à evolução dos 
c'UstOsde-·construção e das condições de crédito. No longo prazo 
deve-se, entreiantó, observar uma elasticidade de oferta elevada. 

----Fafem-os a seguir lima análise mais detalhada da contribuição de 
Muth! 3, pois trata-se do trabalho mais elaborado - não só em termos 
teóricos, mas também empíricos - dos que avaliamos e serviu COmo 
base ~outros trabalhos que se utilizaram da mesma metodologia. 

'U~ diferença fundamental do enfoque de Muth em relação aos 
outros trabalhos que não se utilizam desse tipo de modelo, é que a 
demanda por habitação não será tratada como uma demanda pela 
unl~aÊe habitacional em si (ativo)..., mas será determinada através da 
oemanda por serviços de habitação~m outras palavras, sua preocupa
çãoécom a forma pela qual o estoque de habitaç<?~_s é alterado em 
resposta às alterações na demanda por serviços·Odê habitaçã(»)- nas 
variáveis que a determinam. A demanda por estoquê é que determi
nará o fluxo de novas habitaçõe·spoTperíodo. 

1 1 Segundo Maurício Schulman (ex-presidente do BNH), em entrevista ao Jorl1i11 
do Brasil, a participação da construção de habitações na construção civil é de 
30% no Brasil; as obras públicas participam com 50% e o comércio e indústria 
com 20%. 

12 Poderíamos, alternativamente, supor um impacto negativo da expansão dos 
gastos agregados sobre a demanda, caso o consideremos em conjunto com o 
impacto das condições de financiamento de acordo com aOs hipóteses de Evans, 
vistas anteriormente. 

13 MUTH, R.F. The Demand for Non-Farm Housing.ln: HARBERGER (orgs.). 
The Demand for Durable Gaods. Chicago, Chicago Univ. Press., 1960. p. 29. 

11 



Figura 2.2 

Efeito Anticíclico sobre a Oferta de Novas Habitações 

H I 

fig.2.2. fig.2.2b 

Muth supõe basicamente a existência de uma demanda por 
serviços de habitação que pode ser transformada em uma demanda por 
estoque através da taxa bruta de retorno na habitação (r '" taxa de 
depreciação, mais a taxa de retorno de equihbrio de longo prazo), o 
que pode ser visualizado na figo 2.3. Dado 'o estoque existente e o 
preço de aluguel, determina-se um ponto na curva de demanda por 
serviços, que no longo prazo tem de corresponder a um determinado 
preço dado pela relação r = Pa/Ph' No curto prazo, entretanto, essa 
relação não precisa ser neçessariamente obedecida; caso o Pa corrente 
seja superior ao de equihbrio, o retorno no curto prazo será superior 
ao de equilíbrio de longo prazo, o que geraria incentivos a adicionar 
novas unidades ao estoque existente - situação gerada caso o estoque 
desejado fosse superior ao existente. 

Uma queda no preço de comercialização de habitações para Piz 
na figo 2.3, fará com que o estoque desejado (de equillbrio no longo 
prazo) seja h '. Como o nível de aluguéis plJ é superior ao que equili
braria o mercado (plJ/P'h > r), ~averá um incentivo a adicionar novas 
unidades ao estoque existente. A medida que o estoque aumenta, o 
preço do aluguel tenderá a cair, até o novo ponto de equilíbrio de 
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Figura 2.3 
Demanda por Serviços e por Estoque de Habitação 

p~ ------------

p' 
h 

h' 

Fig. 2.3. 

h 
(fluxo de serviços de 

habitação, proporcional ao 
estoque de moradias). 

Fig. 2.3b 

h 

(estoque de moradias). 

longo prazo, onde Pá / P'h = r, como podemos observar na fig, 
2.3. No modelo, um aumento no estoque desejado poderia ser gerado 
por: uma queda nos preços (de comercialização de habitações), um 
aumento na renda, ou uma queda na taxa de juros ou nos impostos. 

A demanda por novas moradias estará, conseqüentemente, 
vinculada ao excessQ de demanda (estoque desejado superior ao 
existente) e, portanto, uma expansão na demanda estará diretamente 
vinculadá à relação entre os preços de aluguel e das novas unidades. A 
quantidade de novas habitações construídas por período dependerá da 
velocidade de ajustamento entre o estoque atual e o desejado. Supõe-
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se então, que 'o estoque desejado é determÚlado para um dado preço 
"normal" de equilíbrio de longo prazo (P*), onde P* é deflnido como 
o excesso do preço corrente sobre' o preçó de equilíbrio de longo 
prazo (flg. 2.4). Diferenças entre os dois preços irão determinar a 
taxa na qual o estoque deverá se expandir. Na flg. 2.4, onde' h' é a 
demanda líquida por novas habitações, uma expansão da demanda 
para D' elevará P* , levando a novas construções. 

Formalmente temos: h' = d (hd - h), onde 

h' taxa de aumento líquido per capita do estoque por unidade de 
tempo 

d constante de propocionalidade 
hd-h excesso de estoque desejado (hd) sobre o existente (h). 

Ao levarmos em consideração a demanda por reposição (depre
ciação), teremos que a taXa de crescimento bruto per capita será: 

h g = d (hd - h) + kh = dhd - (d - k) h 

Figura 2.4 
Demanda por Novas Habitações 

s 

h' 

DÓ 

D 
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onde, k = taxa de depreciação do estoque = taxa de reposição. Como 
h é conhecido, tem-se que determinar hd' que supomos ser função do 
preço habitação, da taxa de juros e da renda. Então: 

Substituindo acima, teremos: 

h g = db O + db 1P +db JY + dbj" - (d - k) h 

Na parte empírica Muth estima a equação acima, utilizando a 
renda permanente (yp)' e obtém: 

h g = - 2,49p + O,438yp - 8,34r - O,282h 

R2 ~. O 621 , 

Outra formulação utilizada por Muth, em seus testes, considera 
a relação de preços de aluguel e de comercialização como variável 
explicativa, pois considera a taxa de aumento do estoque como função 
direta do excesso de demanda (preço corrente superior ao de equilí
brio de longo prazo) como na figo 2.4. Neste caso, obteve os seguintes 

resultados: 

R2 =O,714 

A variável dependente no modelo é obtida através do valor das 
construções licenciadas. Como proxy para os preços da habitação, 
Muth utiliza os custos de construção (Boeck lndex), pois supõe que o 
mercado funcione em concorrência, o que faria com que no longo 
prazo o preço se iguale aos custos. Tal hipótese, entretanto. deve so
frer algumas restrições devido às peculiaridades existentes no mercado, 
como veremos adiante. Para as condições de financiamento, Muth uti
liza a taxa de juros no mercado hipotecário norte-americano; utiliza 
ainda a série de renda permanente elaborada por Friedman. . 

A equação final do modelo descrito acima, com pequenas varia
ções de acordo com hipóteses feitas para o modelo teórico, é utilizada 
na maior parte das estimativas recentes sobre bens duráveis, estando 
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sua base teórica bem estabelecida.' ~ A estrutura teórica utilizada por 
Muth, entretanto, pode ser extremamente simplificada com base em 
versões mais modernas do modelo. Veremos a seguir como tais versões 
mais recentes explicam a relação entre o estoque e o fluxo de novas 
unidades. 

Supondo inicialmente uma demanda por estoque de habitações 
negativamente inclinada e a oferta fixa, os preços dos serviços da habi
tação serão determinados através do nível de demanda. Supondo ainda 
uma oferta de novas habitações positivamente inclinada (custos cres
centes) e a demanda perfeitamente elástica ao nível de preços deter
minado no estoque - devido a pequena alteração do estoque pelo 
fluxo de novas unidades -, podemos traçar a figo 2.5. 

Caso o custo de produção de novas habitações esteja aQaixo do 
custo de aquisição de serviços similares fornecidos pelo estoque, os 
indivíduos preferirão a compra de novas unidades, o que levará a um 
aumento líqUido do estoque de ON unidades por período. Caso o cus
to de produção dos serviços esteja acima do observado no mercado de 
estoque, haverá uma queda líquida no estoque. 

Poderíamos supor ainda a demanda por fluxo negativamente 
inclinada e função do estoque existente, e a demanda por estoque 
função do fluxo de novas unidades' 5, o que, entretanto, não se faz 
necessário para os objetivos da análise ora empreendida. 

Note-se que no modelo acima é desnecessária toda a discussão 
sobre a relação entre preços de aluguel e de comercialização feita por 
Muth, e sobre a hipótese de que haveria um dife..rencial nessa relação 
que levaria à adição ou não de novas unidades.~o modelo supõe-se, 
implicitamente e de forma mais realista, uma rela.ção estável entre o 
preço de compra e de aluguel no estoque; o determinante da expansão 
ou não do estoque será a relação entre os custos de produção de novas 
habitações e o preço dado no mercado de estoque pelo nível de de
manda. 

(Qs custos de produção têm o papel de determinar o posiciona- '\ 
mentõ' da curvá de oferta (fluxo) e, conseqüentemente, dado o preço 
d2s servi~Q.~,mLeslºgue, o .!!l!J<.<:>~e, n_ovas habitações.§.~~I1.~~ no caso 
emqu~a. elevação de custos de produção fosse gerada pela expansão 
na produ5.~<:>dehabitações é que teríamos deslocamentos ao longo da 
curva de oferta. ,,- - ' -

'4Yeja-se BARBOSA, F.H. A Demanda de Bens de Consumo Duráveis. IPEA, 
mimeo. 

,sYeja-se FRIEDMAN, M. Price Theory. Chicago, A1dine Pub. Co., 1976. 
p.301. 
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Figura 2.5 
Determinação do Fluxo de Novas Unidades 

s 

DH. 

,,/., I I' 

y' 

E NH 

A utilização dos custos de construção, como feita por Muth, nos 
testes empíricos, deve ser considerada tendo-se em mente esses aspec
tos: Assim, por exemplo, um programa governamental de incremento 
de obras públicas (sistema de transportes ou outro) levaria a um au
mento dos custos de produção no setor residencial, o que deslc><:aria a 
CUlva de oferta de novas habitações - S'nh na figo 2.5 - tendo como 
efeito uma queda na produção de novas habitações com o preço dos 
serviços de habitação constante. . 

O modelo acima sugere, portanto, q~e a variável que Muth utili
za como proxy para preços da habitação - introduzida como determi
nante do estoque desejado (hd) - não tem as características necessá
rias para tanto, pois na verdade ao introduzi-la na equação não estare
mos captando a inclinação da curva de demanda por estoque (db 1 na 
equação do modelo), mas sim o impacto do aumento de custos sobre 
a oferta de novas habitações. A variável custo da construção refletiria 
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 produção de habitações na construção 
civil de modo geral, é uma hipótese arriscada - a retração da oferta de 
novas habitações teria o efeito de aumentar o preço observado no 
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estoque no caso de supormos a demanda por estoque como função do 
fluxo de novas unid~des1 6, o que ainda não justificaria a utilização 
dos custos como proxy, pois teríamos um deslocamento da demanda 
por estoques. 

Um outro ponto importante para o qual é necessário chamar 
atenção se relaciona com o impacto da renda, que, segundo Alberts, 
'afetaria a curva de oferta de novas habitações no sentido de contraí-las 
~ ~ravés do aumento dos custos e das condições de financiament(). O 
efeito do aumento da renda passaria a ser ambíguo, pois teríamos con
jugado a um aumento da demanda por estoque uma retração na oferta 
de novas habitações e possivelmente até uma retração na demanda 
gerada pela escassez de crédito, como podemos observar através da 
figo 2.6. 

Figura 2.6 

Efeito Anticíc1ico da Renda sobre a 
Oferta de Novas Habitações 

Eo E NN" N' 

s 

NH 

16 A queda no fluxo de novas unidades geraria expectativas de um ganho futuro 
de capital, pois a taxa de crescimento do estoque seria menor, tendo corno 
conseqüência a expansão da demanda presente; veja-se FRIEDMAN M. Op. cito 
p.303. 
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o efeito líquido do aumento da renda sobre o fluxo de novas 
habitâções dependerá, além da elasticidade renda da demanda pelo 

eSf<tql.le, do impacto do aumento da renda sobre os custos de constru
ção, que será influenciado pela fonte que originou o aumento de renda 
--='-intensidade do aumento naqueles setores que se utilizam mais inten
sivamente dos mesmos insumos utilizados na construção residencial. 

Apesar das limitações apontadas acima, as equações do tipo das 
utilizadas por Muth explicam de modo razoável o comportamento do 
setor a nível nacional. Entretanto, como assinala Richardson I 7, ao 
utilizar-se um elevado grau de agregação, como é o caso dos modelos 
acima, não se conseguirá captar importantes inter-relações existentes 
no mercado e as características que determinam seu comportamento a 
um nível de agregação menor. Com o objetivo de levar esses aspectos 
em consideração, veremos na seção a seguir alguns modelos que procu
ram explicar a demanda e a oferta de habitações por localizações espe
cíficas_ 

2-2 Modelo de oferta e demanda por localização 

Supondo que os serviços de habitação sejam um bem homogê
neo e divisível, vendido no mercado a preço uniforme em cada vizi
nhança (localização) e que cada vizinhança dispõe de um dado con
junto de amenidades (Aj), tais como: distância ao centro, proximidade 
de locais de lazer, nível de poluição, classe sócio-econômica dos mora
dores etc., cada habitante da cidade escolherá a vizinhança ótima em 
que irá habitar com base nas amenidades e preços existentes na vizi
nhanças. 

A partir de um processo usual de maximização de utilidade 
sujeito a restrição de renda, podemos derivar a função utilidade indire
ta (obtida substituindo-se as equações de demanda na fun~o utilidade 
original) e o que chamamos de bid rent function, (pQ = p (U, y, Px' Pz' 
Aj). Talfunção nos fornece o preço que cada indivíduo está disposto a 
pagar pe10s serviços de habitação em cada vizinhança (Pj) dada a utili
dade (U), a renda (y) e os preços dos outros bens (Px e pz) constantes, 
preço este que variará de acordo com o nível de amenidades existente 
em cada vizinhança. Em equilíbrio o conjunto de preços será tal, que 
cada-consumidor estará na localização que maximize sua utilidade I 8. 

17RICHARDSON, H.W. Urban Economics. Hindale, Illinois, Dryden Press, 
1978. p. 278. 

18HENDERSON, J.V. Economic Theory and the Cities. New York, Academic 
Press, 1977. p. 119-26. 
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Podemos derivar o equilíbrio em cada localização em termos de 
um diagrama de oferta e demanda como na figo 2.7. A demanda será 
função do numero de residentes, da renda por residente, das ameni
dades na vizinhança e de preço próprio; as condições existentes nas 
outras localizações terão um impacto direto sobre a demanda; portan
to, o nível de amenidades e os preços nas outras vizinhanças a influen
ciarão. 

Supõe-se ainda uma oferta de serviços de habitação na vizinhan
ça positivamente inclinada devido à existência de retornos decrescen
tes provenientes da aplicação de capital à quantidade fIXa de terra. 

É possível ligarmos a análise acin1a à análise das variáveis que 
determinam o comportamento do mercado a nível nacional, vista na 
seção anterior, o que nos levaria a concluir que as variáveis que atuam 
de forma generalizada sobre o mercado teriam impactos similares ao 
nível da vizinhança. Portanto, variações no nível de renda teriam um 
impacto sobre a demanda por serviços em todas as vizinhanças e, de 
.fºrma similiar, o comportamento da oferta deverá também estar vin
culado aos determinantes a nível nacional, e deveremos observar um 
é()mportamento anticíclico da mesma. 
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Um ponto importante a ser observado é que os impactos de alte
rações nà ienda, por exe1l1plo,~erã().d,if~renéiadosnas váriàs'viii
iihançãS~-'-Essa-diferenciação será causada 'pélos'(Úversos grupos de 
ãIDenidades existentes em cada localização, o que faz com que a dis
tribuição do aumento da renda em conjunto com as elasticidades ren
da no consumo dos diversos tipos de amenidadesl 

9 determine o com
portamentodiferenciado da demanda nas diversas localizações. 

Assim, caso o conjunto de amenidades de uma determinada 
localização tenha uma elasticidade renda superior a um, a demanda 
nessas localizações terá um aumento mais que proporcional ao aumen
to da renda; o contrário se verifica naquelas localizações onde a elasti
cidade renda do conjunto de amenidades for inferior a um, o que 
deverá implicar, dependendo da elasticidade preço da oferta, num 
aumento de preços superior nas localizações com elasticidade renda 
superior a um alterando desse modo o'equilíbrio entre as localizações. 
O efeito final sobre preços e quantidades em cada localização depen
derá ainda das elasticidades preço cruzadas entre as diversas locali
zações. 

Portanto, o aumento do nível de renda deverá ter impactos dife-
.renciadôsnas várias 'localizações, em função das elasticidades renda 
das diversas amenidades, e dos efeitos preço cruzados. Devemos assi
iiãlar ainda que a distribuição do aumento da renda passa a desêinpé: 
nhàium papel relevante, no sentido de determinar aquelas localiza
çÕes onde o aumento da demanda será maior. 
--'-' Podemos concluir, com base no modelo descrito acima que o 
impacto 'lmar de um aumento no nível de renda sobre a demanda por 
sêiviços,de,hªlJitaÇãO (num nível elevado de agregação) poderá não 
seguir uma relação estável -~ntre cirades de mesmo porte, por exem
prõ--=-~mas depêríderá de um processo interativo entre as divers,allloca
flZações e será condicionado à distribuição desse aumento de renda. 
15õmesmà modo, uma melhora nas condições de financiamento terá 
um efeito diferenciado nas várias localizações. 
--'--"Do lado da oferta, vemos que o papel desempenhado pela mes

ma assúm:e maior importância, pois sua elasticidade deverá ser diferen-
1e-'nas diversas localizações, devido, basicamente, à facilidade de ob
tençãôdo fator fixo terra, que apresentará disponibilidades diferentes 
de acordo com a localização. Dada a inelasticidade de oferta de terras 
eafacilidade de transformação da mesma para fins residenciais, seu 
efeito sobre às custos de produção dependerá do nível de demanda.: 

19Para uma visão do impacto das variações de renda sobre o consumo de habita
ções, no modelo moncêntrico, veja-se HENDERSON, J.V. Op. cito p. 16-20. 
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quanto maior a demanda, maior o seu preço, e maior a proporção dos 
custos da terra no produto final. 

A análise acima chama atenção para aspectos importantes como 
o ajustamento entre as diversas localizações, e mostra que o equilfbrio 
de mercado e seu nfvel de produção envolvem processos intricados de 
equihbrio geral que têm importância fundamental na determinação do 
equilfbrio e do comportamento do mercado. 

Por outro lado, se supusermos que a análise acima, com peque
nas alterações, é válida para a análise de um sistema de cidades - com 
demanda e oferta localmente determinada em conjunto com as condi
ções existentes nas outras cidades (relação de indiferença) -, a dife
renciação dos impactos das variáveis que influenciam o setor de forma 
agregada e as condições especfficas de cada cidade terão conseqüências 
importantes no comportamento do mercado sobre a alocação de re
cursos a nível nacional. 

Com base nas observaçõs acima, construiremos na seção a seguir 
um modelo que leve em consideração esses aspectos, e que seja aplicá
vel à análise do mercado em diferentes níveis de agregação. 

2.3 M.odelo de comportamento para o setor 

Como constatamos, o comportamento da oferta e da demanda 
por habitações assume características diferentes quando passamos a 
uma análise menos agregada como no caso de uma cidade ou vizinhan
ça. Nessas análises, fatores como a disponibilidade de terras ou mesmo 
o equiHbrio entre as diversas localidades assumem papel importante na 
determinação do comportamento do setor. Nesta seção pretendemos 
construir um modelo que explique o comportamento do setor, procu
rando detalhar as variáveis que influenciam a oferta e a demanda sepa
radamente. 

A oftrta de habitações depende basicamente das possibilidades 
de aquisição de financiamentos a uma determinada taxa e das expecta
tivas de retorno no setor (presos e cUStos), pois, a taxa de retorno 
observada no setor em relação à existente nos outros setores da econo
mia determinará o fluxo de recursos para a produção de habitações. 

As condil,:ões de financiamento dependem, de modo geral, das 
(;ondições de liquidez e do comportamento da economia, como vimos 
na seção 2.1. No caso brasileiro, dada a estrutura institucional, depen
derá também das decisões políticas quanto aos recursos a serem dirigi
dos ao setor e do volume de recursos arrecadados pelas instituições 
captadoras (cadernetas de poupança, let.ras imobiliárias etc.). No caso 
do FGTS o volume de recursos arrecadados dependerá do nível de em
prego e do salário médio da mão-de-obra, nas outras instituições de-
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dependerá da renda e da taxa de juros real paga aos aplicadores, taxa 
essa que é determinada pelo governo. É interessante assinalar que, no 
caso brasileiro, o comportamento anticíclico ditado ao setor através 
das condições de fmanciamento será minorado, pois os recursos do 
FGTS e dos outros títulos variam na mesma direção do ciclo, sendo 
sua aplicação feita compulsoriamente no mercado de habitações. 

A taxa de retorno esperada, por sua vez, dependerá basicamente 
do preço de venda esperado e dos custos de construção~ O preço espe
rado será função do excesso de demanda em relação ao estoque exis
tente em cada localidade, similarmente à análise de Muth. Os custos de 
construção podem ser decompostos em dois componentes principais: 
o custo da construção em si (mão-de-obra e materiais de construção), 
e o custo do terreno. Os componentes do custo merecem uma descri-

. ção mais pormenorizada. - . . 
O componente de custos da construção em si dependerá das 

condições gerais da economia, pois, como vimos, os insumos utilizados 
são os mesmos da construção civil de modo geral, o que levaria a um 
comportamento anticíclico no setor. 

O componente custo de terreno dependerá das condições de 
dem'ãnda por terreno, que é derivada a partir da demanda por habita-. 
ções, e da disposição do governo em investir em infra-estrutura básica 
(saneamento, transportes etc.). Em outras palavras, a oferta de terre
nos é inelástica no curto prazo, o que faz com que o preço dos mes
mos seja determinado pelas condições de demanda; ao investir em 
infra-estrutura, o governo deslocará a curva de oferta tver a figo 2.8 a 
seguir). Caso o governo n'ão expanda a oferta de terrenos, o que em 
determinadas localizações é até impossível, os custos da terra depen
derão exclusivamente das condições de demanda existentes. 

A demanda de habitações por localização dependerá das mesmas 
variáveis incluídas no caso do modelo agregado, já discutidas, e das 
condições existentes nas outras localizações com as quais essa locali
zação mantém uma relação de indiferença - preços e amenidades no 
modelo analisado anteriormente. Um aspecto importante que essa 

. análise nos permite destacar é a existência de relações entre as locali
zações. Assim temos um sistema no qual as localizações existentes são 
ii1tei(lependentes, e alterações na demanda (preços) em uma dada 
localização influenciarão a demanda nas demais em graus diversos 
dependendo das ligações existentes. 

Formalmente, podemos descrever a oferta e a demanda por ser
viços de habitação numa determinada localização, da seguinte forma: 
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· Sj '" h (CFP, cc, CF, Pj) 

D·=S· I I 

onde: 

CF 
Y 
Pj 

JfJ 
A· 
AV 
CFP 
CC 
CF 

condições de fmanciamento à compra 
renda 
preço médio de uma unidade de serviço de habitação na locali
zaçãoj 
idem para as outras localizações 
amenidades na localização j 
idem nas outras localizações 
condições de fmanciamento à produção 
custos diretos de construção 
custo do terreno 

Nesse modelo, a demanda variará positivamente com a renda, 
êom as condições de fmanciamento, com os preços nas outras locali-

Figura 2.8 

Mercado de Terrenos Urbanos 

T 
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zações, e com as amenidades; e variará negativamente em relação ao 
preço próprio e às amenidades nas outras localizações. A oferta, por 
sua vez, variará positivamente em relação às condições de financia
mento e preços; e negativamente com os custos de produção (diretos e 
do terreno). 

Caso supuséssemos uma relação linear entre as variáveis, pode
ríamos escrever: 

Com o intuito de aprofundar a discussão sobre alguns aspectos 
mencionados anteriormente - fluxo de serviços de habitação, forma
ção de preços de terrenos e da habitação, elasticidade renda das diver
sas amenidades etc. - procederemos no próximo capítulo a uma análi
se do que se convencionou chamar de modelos microeconômicos do 
meIcado de habitações. 
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3. O ENFOQUE MICROECONÓMICO 

Ao observarmos a estrutura habitacional urbana, principalmente 
em relação às grandes metrópoles, um dos fatos que nos salta à vista é 
a existência de uma imensa g<lma de diferentes tipos de habitação. Tal 
heterogeneidade compreende desde barracos de diferentes tipos a edi· 
ficações de alto luxo, passando por todo tipo de habitações com dife· 
rentes características. 

Além desta heterogeneidade, verificamos também grandes varia· 
ções nos preços desses imóveis (tanto de aluguel, como de comerciali· 
zação). Mesmo no caso de habitações de mesmo padrão - mesmas 
características físicas - a variação de preços é constatada quando con· 
sideramos diferentes localizações dentro de uma dada cidade. 

O mercado habitacional, ao valorizar diferenciadamente, via 
p~_s, e~~sdiferentes-tip~s ~e~a61i~ç~;-estariá~~i'-r~s~_~~~Opor um 
lado a disponibilidade (escassez) dos diversos tipos de habitação e suas 
características específicas e, por outro, as preferênciasdos indivíduos 
dada sua di~~i!>illº-ª-c,I~-~_ renda.-Em-oiÚras -palavras, os difeúintes 
preços assumidos pelos diversos tipos de habitação mostram que a 
habitação deve ser composta de um número finito de características, 
que os indivlduosvaloiizam diferenciadamente, e que aSSumem de· 
terminados preços de acordo com a disponibilidade das mesmas no_ 
!!l.!!r.<:ado. -

A compreensão do processo gerador de tal diferenciação é de 
fundamental importância para que possamos entender as diversas in· 
ter-relações existentes no mercado, pois, ao detectarmos como os 
preços se formam neste mercado - as características principais da 
habitação e sua contribuição na formação de preços - estaremos cap
tando os fatores que os indivíduos consideram importantes no proces· 
so de escolha da moradia e, principalmente, a forma pela qual eles se 
interrelacionam. 

Portanto, o fato de detectarmos um rationale no mercado habi· 
tacional nos permitirá saber, por exemplo, quanto o indivíduo está 
disposto a sacrificar de uma determinada característica (serviços de 
infra-estrutura por exemplo) em detrimento de outra (proximidade do 
trabalho). Poderemos, por outro lado, mostrar porque os indivíduos 
das camadas de renda mais baixa se utilizam de moradias que fome· 
cem um volume mais baixo de serviços, e ainda descrever com alguma 
capacidade de previsão que opções as diferentes classes de renda te· 
riam à sua disposição e, deste modo, avaliar as melhores alternativas 
de política habitacional, principalmente em relação às populações de 
baixa renda. 
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Com o objetivo de ressaltar a importância de tais aspectos para a 
compreensão do mercado de habitações urbanas no Brasil, faremos no 
presente capítulo uma avaliação do desenvolvimento e do estado atual 
das pesquisas, tanto teóricas quanto empíricas, que visem detectar o 
comportamento microeconômico do setor. Essa avaliação deverá 
servir de base para a construção de um modelo a ser aplicado às áreas 
metropolitanas no capítulo subseqüente. 

Este capítulo divide-se em três partes, sendo a primeira dedicada 
a uma avaliação dos modelos microeconômicos, a segunda aos mode
los de equilíbrio geral e a terceira à avaliação das pesquisas empíricas. 

3.1 Modelos microeconômicos 

Dentre os modelos microeconômicos que procuram descrever o . 
lado da demanda e da oferta no mercado habitacional, destacamos os 
trabalhos de Alons02o e Muth21

, que passamos a analisar sucinta
mente. 

Alonso pela primeira vez chamou atenção para o fato de que os 
indivíduos escolheriam localização e tamanho da habitação com base 
em um trade-off entre um preçg. de aluguel mais baixo e maiores dis
tâncias em termos de tempo ao local de trabalho. Ao formular o mo
delo, Alonso supõe que o indiyí(hIOS~ C~rnporte de modo a maximi
zar s,!a utjliciade, que seria função do consumo de bens e serviços 
outros que não habitação, de habitação e da distância ao centro da 
cidade (local de trabalho) -.sujeita à restrição orçamentária. 

Formalmente teríamos: maximizar U (z, q, t) 

Sujeito a 

onde: 

z bens e serviços 
q habitação 
t tempo 
y renda 

20 ALONSO; W. Location and Land Use. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1964; 
ou em Equilibrium of the Household. In: PAGE & SEYFRIED. (orgs.). Op 
cit., p. 168-76. 

21 MUTH, R.F. Cities and Housing. €hicago, Chicago United P~ess, 1969. 
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Pz preços dos bens e serviços 
Pq(t) preço da habitação na distância t 
Pt (t) preço da viagem na distância t 

_~~rtanto, o consumidor ao maximizar sua função de utilidade 
d~J~l1JÜnará~\la loc:~ização ótima, seu consumo de habitação e dos 
o~s !iejls.()-quédístingueaanáHse-de Alonso-das aiúilises- usuais de 
comportamento dó consumidor é o fato de o consumidor poder esco
lher õpreçõ~qUe-pagará pe1ãhibifação ao alterar a distância em rela
Ç[O ao local de trabalho. 

Maximizando a função utilidade sujeita à restrição orçamentária, 
obtemos: 

q. 
dpgJ t) 

+ 
dPt ( t) 

dt dt 
Ut / Uz ~ Pz (3.1) 

e 

U / U '" 
~z_ (3.2) z q Pq ( t ) 

o que nos mostra que a um dado volume de habitação consu
mido ( q ) a taxa marginal de substituição entre os bens e serviços e o 
tempo de viagem é igual à relação de preços entre adquirir mais z ou 
ter uma viagem menor t, sendo que o consumidor ao se aproximar 
mais do local de trabalho terá um preço de viagem menor, mas incor
rerá num aumento de gastos com a habitação. De (3.2) temos a condi
ção usual de maximização, que na localização ótima a taxa marginal 
de substituição entre z e q seja igual à relação de preços. 

Portanto,Q modelo mostra que o indivíduo escolherá sua loca
~o ótim~_<::_~!1.:I __ b~s~_f!ymJ,,-~rje-gff en tre me.nores preç_()s d~ habita
~aiores distâncias ao local de trab~l:\O. E interessante ainda res
saltar queVaf1ãções-nós custos oe transporte levariam os indivíduos a 
alterar sua localização ótima e a quantidade de habitação consumidas. 

A formulação de Muth, por sua vez, além de nos aprçsentar um 
modelo de comportamento do consumidor similar ao apresentado por 
Alonso, procura levar em consideração o comportamento do setor de 
produção de habitações. Por outro lado, traz considerações interessan
tes sobre os conceitos de habitação e preços de habitação. A seguir 
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analisaremos seu modelo, assim como as definições e hipóteses que 
consideramos relevantes. 

Muth, inicialmente, divide os bens e serviços em dois grupos: a 
habitação e um outro que inclua todos os outros bens e serviços (lazer, 
inclusive) à exceção de transporte. O bem habitª~ªo é considerado um 
bem composto (assim como "comida") que pode assumir variadas 
formas, mas que é homogeneizado através do fluxo de serviços que 
por ele seriam gerados. Esse fluxo está vinculado às características 
físicas do imóvel (tamanho, qualidade etc.) e de localização. Define, 
por outro lado, o preço da habitação como composto por uma espléie 
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 "serviços de habitação", define os gastos do· 
do consumidor como o produto do preço por unidade de serviço de 
habitação pelo número de serviços de habitação que uma dada unida
de habitacional contém? 2 

Supõe ainda que o principal componente dos custos de trans
porte são os que 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 componente principal o custo de oportu
nidade do indivíduo que pode ser tomado como o salário que ele 
deixa de auferir. 

Como hipótese simplificadora, admite ainda que todo o empre
go, assim como os bens e serviços que não são encontrados espalhados 
de forma homogênea pela cidade, estão concentrados no CBD (Central 
Business District). 

Formalmente, o consumidor se comporta de modo 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. 

22MUTH, R.F. Op. cito p. 18-9. 
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que: 
Donde obtemos, além das condições usuais de maximização, 

-q. 
dp( K) 

dk 
dT 
dk 

ou seja, que na localização ótima, uma variação na distância ao CBD 
gera um aumento de gastos com habitação idêntico ao aumento nos 
custos de transporte. 

Muth analisa ainda outros aspectos, como o efeito de diferentes 
níveis de renda na localização dos indivíduos, assim como de altera
ções nos custos de transporte. Sua principal contribuição, entretanto, 
foi a utilização do lado da oférta de habitações como agente ativo na 
-determinação das características das unidades habitacionais na malha 
urbana; assim como no comportamento da densidade populacional nas 
divers~s localizações. Na seqüência procuraremos sintetizar a forma 
pela qual Muth deriva o comportamento da oferta e as principais con
seqüências da introdução da mesma no contexto urbano do setor de 
habitações. 

Supõe-se que firmas idênticas produzem habitações a partir do 
fator terra ( L ) e outros que não terra (N ), sel1do a terra considerada 
como perfeitamente homogênea e divisível. Supõe-se ainda que as 
firmas atuem num regime de concorrência, tanto no produto como 
nos fatores, o que implica que a firma individualmente não possa 
afetar os preços de mercado. A diferença da análise enfocada para a do 
comportamento usual da firma é que eSSa poderá variar o preço dos 
insumos ao variar sua localização na cidade. Vejamos. 

A firma se comporta de modo a maximizar seus lucros, ou seja: 

maximizar 

(3.3) 

Sendo as condições de primeira ordem: 

(3.4) 

071'· 
~ = p. <{JiN - n

l
· O 

oN. l' 
1 

(3.5) 
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onde: 

ri' ni preço dos fatores na localização 
Tri lucro na firma i 
p preço recebido por unidade de produto 
<{li função de produção da firma i. 

Diferenciando (3.3) e substituindo (3.4) e (3.5) obtemos outra 
condição de máximo que, na localização ótima: 

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 fato
res constantes, implicará num maior uso dos mesmos em detrimento 
de terra por unidade de produto. Portanto, ao nos aproximarmos do 
CBD, já que os indivíduos estariam dispostos a pagar um preço mais 
alio pela habitação, devemos observar um uso mais intensivo dos 
outros fatores, o que levará a uma maior densidade populacional 
quanto mais próxima for a localização do CBD. Muth mostra ainda 
como os diferentes setores produtivos se localizariam-na malha urba
na; e ainda que o grau de utilização da terra pelo setor residencial 
depen4erá da variação do preço do produto, da elasticidade de substi
tuição dos fatores e da participação relativa dos fatores no produt02 

3 • 

Os modelos de Muth e Alonso, principalmente, serviram de base 
para construção de modelos que procuram descrever o comportamen
to dos diversos setores dentro da cidade, num enfoque mais próximo 
do que conhecemos como equilíbrio geral. 

3.2 Modelos de equilíbrio geral 

Os Ipodelos de equilíbrio geral24 buscam, através de hipóteses 
simplificadoras, determinar o comportamento dos diversos setores que 

. se inter-relacionam dentro da cidade. Consideram a existência de três 
setores básicos: residencial, produtivo e comercial; e procuram, através 
das hipóteses neoclássicas de comportamento, detectar as variáveis que 
influenciam cada um desses setores, o inter-relacionamento dos mes
mos, assim como sua distribuição espacial na cidade. 

23MUTH, R.F. op. cito p. 54-60. 

24 Ver, por exemplo, RICHARDSON, H.W. The New Urban Economics and 
Alternatives. London, Pion, 1977; ou HENDERSON, J.V. Economic Theory 
and the Cities. New York, Academic Press, 1977. 
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Para elaboração do modelo supõe-se, inicialmente, que a cidade 
está localizada numa planície homogênea e que toda a oferta de em
pregos está concentrada no CBD. 

Em relação ao setor residencial, tal como Muth e Alonso, supõe
-se que os indivíduos se comportem de modo a maximizar suas fun
ções utilidade sujeitos às restrições de renda e tempo; sendo que a 
função utilidade passa a incluir o lazer explicitamente e distingue-se os 
bens produzidos na cidade e importados; considera-se ainda a habita
ção como uma entidade homogênea, não observável, que provê deter
minados serviços aos consumidores. 

Para tratar-se a decisão dos residentes da cidade como um todo, 
supõe-se que os indivíduos têm gostos idênticos e agregam-se suas fun
ções utilidade; ao atingir-se o nível máximo de utilidade, mostra-se 
que para incorrerem em maiores custos de transporte, os indivíduos 
teriam de ser compensados por um preço de aluguel mais baixo deri
vando-se, dessli forma, um gradiente de preços de aluguel. É possível 
ainda, com base no modelo, determinarmos a localização dos indiví
duos de diferentes classes de renda, onde - ao se aproximarem mais 
do CBD - terão um ganho de utilidade vinculado à utilidade marginal 
do lazer e da diminuição dos custos de transporte ( diretos), multipli
cada pela utilidade marginal da renda e uma perda associada a um 
menor consumo de habitação, a um preço mais alto. 

O setor de prodJJção é construído similarmente ao de Muth, e é 
o que determina a densidade nas diversas localizações; esta densidade 
deverá ser maior quanto maior for a proximidade do CBD, pois os 
preços da terra mais altos determinarão maior utilização do fator capi
tal (não terra, em Muth) em relação à terra. 

Deriva-se ainda o comportamento do setor comercial a partir 
das hipóteses usuais de maximização e, desta forma, delimita-se a área 
do CBD (pois neste o setor comercial estaria disposto a pagar um 
preço de aluguel da terra superior ao do setor residencial). 

Uma das principais contribuições desses modelos é mostrar o 
inter-relacionamento dos diversos setores, possibilitando uma visão de 
como alterações em um dado setor influenciarão os demais; ou seja, 
mostra o preço da terra como fator de ligação entre os diversos seto
res, e que as alterações nos condicionantes de cada setor alterarão o 
preço que esses estarão dispostos a pagar pela terra necessária ao de
senvolvimento das diversas atividades, o que modificará a localização 
dos mesmos. Portanto, os setores que estiveossem dispostos a pagar um 
preço de aluguel da terra mais alto por uma dada localização serão os 
que se localizarão nessas áreas; e através das hipóteses de maximização 
dos diversos agentes derivaríamos o preço que esses estariam dispostos 
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a pagar por localidade da cidade, determinando a localização dos 
mesmos. 

3.3 Trabalhos empíricos 

Na maioria dos trabalhos por nós avaliados, o embasamento teó
rico é limitado, partindo-se após um breve preâmbulo para a estimação 
do modelo econométrico2S . As análises empíricas procuram, na maio
ria dos casos, estimar o que se convencionou chamar de hedonic hous
ing prices equations onde busca-se explicar a variância nos preços da 
habitação através da variação nos tipos de habitação (das caracterís
ticas de cada habitação). 

A preocupação básica desses trabalhos é verificar a possibilidade 
de medirmos o que, nos modelos teóricos vistos anteriormente, foi 
definido com "serviço de habitação"; a forma pela qual procura-se 
medir (ou aproximar) as variáveis que determinam o fluxo de serviços 
valorizados pelos indivíduos é extremamente variada, introduzem-se 
variáveis tais como: poluição2 6, vizinhança27 - que nos EUA assu
me papel relevante devido à discriminação racial -, facilidade de esta
cionamento28 , acessibilidade ao CBD 2 

9, período de construção3 o 

etc. 
Os trabalhos que apresentam maior fundamentação teórica 

variam bastante na forma de abordar o problema. Na seqüência anali
saremos alguns desses trabalhos que consideramos mais relevantes. 

2SPodem ser citados vários artigos: ver, por exemplo, o Survey de BALL, Mi
chael J. Recent Empirical Work on the Determinants of Relative House Prices. 
1973, v. 10. p. 213-33. (Urban Studies). 

26Ver, por exemplo, RIDKER, R. & HENNING, J. The Determination of Resi
dential Property Values with Special Reference to Air Polution. R.E.S., May, 
1968. 

27Ver, por exemplo, MUTII, R.F. Op. cit.; ou KING, A.T. & MIESZKOWSKI. 
Racial Discrimination, Segregation and the Price of Housing. I.P.E., 1973. 
p.590-606. 

2eVer, por exemplo, MUSGRAVE, J.C. The Measurements of Price Changes in 
Construction. J.A.S.A., 1969. p. 771-86. 

29Quase todos os trabalhos procuram incluir o aspecto da acessibilidade. Ver, 
por exemplo, KAIN, I.F. & QUIGLEY, J.M. Measuring the value of Housing 
Quality. I.A.S.A., 1970. p. 532-48;ou MUTII, R.F. Op. cito 

30Ver, por exemplo, STRASZHEIM, M.R. An Econometric Analisys of the 
Urban Housing Market. New York, National Bureau of Economic Research, 
1975. 
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Straszheim3 
I utiliza-se de uma extensão do modelo formulado 

por Alonso, mas a habitação não é tratada como possuidora de um 
único atributo (q ), mas é definida como um pacote multidimensional 
de serviços gerados pelos diversos atributos de que é composto o bem 
- em suas estimações empíricas se utiliza de variáveis tais como tama
nho, época da construção e tamanho do lote. 

Formalmente o modelo se transforma para: 

M .. U - ( )32 aXlmlZar - U Z, qj, ... , qk, t 

Das condições de primeira ordem conclui-se que a taxa marginal 
de substituição de quaisquer dos atributos é igual à relação de preços 
entre esses atributos na localizaç[o 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 à poupança advinda dos preços mais 
baixos pagos pelo conjunto de serviços de habitação consumidos. 

Chama atenção para o fato de que para as condições de segunda 
ordem existirem, é 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 si e os custos do tempo, para o caso de querermos introduzir 
aspectos discretos como: vizinhança, serviços públicos, amenidades de 
entorno etc., não poderemos utilizar o modelo tal como formulado. 

A outra limitação do modelo apontada pelo autor é o fato de a 
existência de custos de realocação não poder ser captada numa análise 
em cross-section. Formas de introduzir este aspecto são sugeridas, 
sendo que a hipótese utilizada e testada com sucesso é a hipótese de 
que os indivíduos formam expectativas quanto a renda, gostos e opor
tunidades no mercado habitacional no futuro, e deste modo antecipa
riam seu consumo, de modo a eliminar os custos futuros de realoca
ção. Portanto, dependendo da posição do indivíduo no "ciclo da vida" 
teria elasticidades preços e renda diferentes3 

3, o que implicaria em 
maior ou menor disposição em se realocar dentro de uma dada cidade. 

31 STRASZHEIM, M.R. Op. cit., p. 79-84. 

32 As definições das vaxiáveis são as mesmas utilizadaS por Alonso, sendo que "li 
vaxiável q é desdobrada em k outras vaxiáveis referentes aos serviços de habi
tação. 

33STRASZHEIM, M.R. Op. cit., p. 103-12. 
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Um outro trabalho que destacamos é o de King34
, onde é utili

zado o enfoque teórico sugerido por Lancaster3S 
, no qual a hipótese 

básica é que a utilidade não é derivada diretamente dos bens consumi
dos, mas através das propriedades ou características existentes nesses 
bens. 

Para tornar o modelo sugerido por Lancaster operacional, King 
supõe um processo de otimização de utilidade um pouco diferente do 
originalmente elaborado. Supõe um processo de maximização em dois 
estágios, onde no primeiro a renda é alocada nos diversos bens e, no 
segundo, o total alocado em habitação é dividido entre as diversas 
características desse bem. A variação no preço dos diferentes bens, 
portanto, afetará a demanda por habitação somente na medida em que 
afete a alocação inicial da renda no bem. 

Utilizando o modelo de demanda diferencial desenvolvido por 
Barten e Theil36 , e operando algumas manipulações nos mesmos, 
chega-se ao seguinte conjunto de equações estimáveis: 

W/~. DZ·· o. M·Dn· + ~ S·hDPh· + Ci. DF + {Y·DF- + lJ / / h / J·1] -1 ] 

+ ~ {3k Exp. + u·· k / /] 

onde: 

Wi participação da característica i no orçamento 
zi característica i da habitação 
n gasto real com habitação 
P h preço da característica i 
F tamanho da famIlia 
Exp expectativas quanto a futuras reformas na habitação 
D operador logarítmico (log x - log x). 

Para construir as características da habitação, King se utiliza da 
técnica de hedonic prices equations, agregando os componentes da 
habitação observados em quatro características básicas: estruturais 
especiais, qualidade, espaço interior, localização3 

7. Para a construção 
do modelo, de modo a possibilitar a estimação das resposta às varia-

34KING , A.T. The Demand for Housing: a Lancastrian Approach. In: Southem 
EconomicJournal, 1976. p. 1077-87. 

3sLANCASTER, KJ. A New Approach to Consumer 17zeory. J.P.E., 1966. 
p.I32-57. 

36 KING , A.T. Op. cit., p. 1078-9. 

37Ibid.,p.l081-2. 
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ções de preços, é necessária ainda a construção de um índice de preços 
das características para as diferentes cidades por ele avaliadas. A forma 
pela qual King estima a elasticidade preço das características aponta
das. acima não fica clara no texto. Para medir a elasticidade renda, 
King se utiliza dos coeficientes estimados nas hedonic prices equations 
como índice na construção do consumo de cada característica por 
indivíduo. 

Os resultados obtidos por King são extremamente significativos, 
o que nos mostra que efetivamente podemos tratar o conjunto hetero
gêneo chamado habitação como uma coleção de características homo
gêneas. A elasticidade renda obtida nos fornece ainda parâmetros para 
avaliarmos os impactos de políticas habitacionais sobre os tipos de 
habitações procurados - os resultados sugerem uma alta elasticidade 
renda (gastos em habitação) para a qualidade, e uma baixa elasticidade 
para tamanho e localização. 

Finalmente, podemos destacar o trabalho desenvolvido por 
Witte3 

8, que se utiliza do modelo elaborado por Rosen3 
9 , onde basi

camente supõe-se a existência de mercados implícitos para os serviços 
que compõem um determinado bem. Em outras palavras, Rosen cons
trói um modelo onde procura considerar a existência do produtor e do 
consumidor das diferentes características que compõem um determi- \ ( 
nado bem. O objetivo de Rosen ao construir seu modelo é possibilitar 
uma interpretação objetiva dos coeficientes estimados através do mé-
todo de hedonic prices equations, pois os coeficientes estimados atra-
vés desse método refletem tanto condições de oferta como de deman-
da e, portanto, os preços implícitos estimados seriam preços de equilí-
brio, o que dificulta uma interpretação mais objetiva dos mesmos. 

A analogia com os modelos de Becker4 o , e Lancaster4 
1 é ime

diata, pois o que Rosen propõe basicamente é a introdução de um 
setor de produção voltado para o suprimento das características dese
jadas pelos consumidores, em lugar do próprio consumidor atuar f 
como transformador dos bens nas características por ele consumidas e ~ 
desejadas. 

Rosen supõe que ambos, consumidores e produtores, baseiam 
suas decisões (locacionais e de quantidades) num comportamento 

38WITTE, A.D.; SUMKA, H.S. & EREKSON, H. An Estimate of Structural 
Hedonic Price Model of Housing Market: an Aplication of Rosen's Theory of 
Implicit Markets. In: Econometrica, 1979. p. 1151-73. 

39ROSEN, S. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in 
Pure Competition. 1.P.E., 1974. p. 34-5. 

40BECKER, G.S.A 11/eory of Allocation ofTime. E.J., 1965. p. 493-517. 

41 LANCASTER, K. J. Op. cit. 
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maximizador (supondo concorrência), e define "funções de valor" que 
são, respectivamente: preço mínimo unitário que a firma está disposta 
a receber pelo tipo de habitação que produz e preço máximo que o 
consumidor está disposto a pagar por um dado tipo de habitação (con
junto de características). Formalmente teríamos: 

e 

~ = ~ (zi' ... ,zw 1T,(3) 

onde: 

Z i característica i da habitação 
y renda 
O' gostos 
1T lucro da firma 
(3 vetor de preços de fatores e parâmetros da função de produção. 

Ao maximizar a utilidade do consumidor obtemos que para o 
vetor ótimo de características: 

(J (z', 0': y) = P ( z * ) 

e 

Pi(Z* ) 
para, i - 1, ... , n 

Simetricamente, ao maximizar o lucro da firma obtemos: 

~ (z: 1T: (3) = P ( Z * ) 

e 

~Z.rZ: 1T: (3) =pJ z*) 
I 

O equiHbrio de mercado será dado pela tangência de (J e (/) 
para os diversos tipos de habitação: 

';(z) = ,jJ(z) 
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Para proceder aos testes empíricos, Witte se utiliza de um pro
cesso de dois estágios, onde primeiramente estima-se uma hedonic 
price equation e os preços implícitos estimados ( Pi ( z ) ) são utiliza
dos no segundo estágio como variáveis endógenas, ou seja: 

P i ( z ) ~ D ( Z i' . . . , Z n' y, ex.) 

P i ( z) =- S (z i' ... , Z n' 1T, (3) 

Witte se utiliza de proxies usuais para gostos (idade do cabeça 
da família, educação etc.) e trata o ofertante como o locador do imó
vel utilizando-se das peculiaridades dos mesmoS como fatores explica
tivos da oferta no modelo. 

O modelo sugerido por Rosen busca levantar aspectos extrema
mente relevantes, e nos leva a observações interessantes sobre a forma
ção de preços no mercado. A adaptação utilizada por Witte, entre
tanto, principalmente no que tange à oferta, parece-nos limitada, pois 
em nossa opinião o setor que deveria ser tomado em consideração 
seria o de produção de habitações e não o locador. 

Os modelos analisados anteriormente fornecem razoável estru
turação teórica para empreendermos uma análise da estrutura habita
cional no Brasil. Há, entretanto, determinados aspectos passíveis de 
uma outra formulação, de modo a tornar os modelos mais próximos 
da realidade vivenciada nos mercados habitacionais, principalmente 
quanto à interpretação das relações existentes nas grandes concentra
ções populacionais que são as áreas metropolitanas. Com ~sse intuito, 
faremos no capítulo seguinte uma adaptação desses modelos para o 
caso brasileiro, assim como pretendemos sugerir outras possíveis inter
pretações para o mercado habitacional; buscaremos, prioritariamente, 
avaliar os principais componentes da oferta de habitações e, deste 
modo, tecer considerações sobre a forma pela qual o Estado pode in
tervir para proporcionar um maior bem-estar à população. A análise 
do capo 4 proporcionará ainda especificações dos modelos passíveis de 
serem testadas empiricamente. 
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4. UM MODELO PARA AS ÁREAS METROPOLITANAS 

Como vimos pela análise do capítulo anterior, é fato empirica
mente constatado que o preço do imóvel depende das características 
QU, para usar uma linguagem alternativa, do fluxo de serviços que este 
imóy'~l_ g~ra. 
- A estimação dos preços implícitos dos diversos serviços gerados 
pelo bem nã'o nos permite, como vimos, uma interpretação objetiva 
dos mesmos, pois estes refletem tanto condições de oferta quanto de 
demanda, impedindo-nos saber que fatores efetivamente geram tais 
preços. A tentativa de Rosen em separar os efeitos da oferta e da 
demanda é um passo significativo no sentido de se tentar separar os 
efeitos das diferentes variáveis sobre o mercado habitacional, assim 
como o foi a introdução por Muth, nos modelos teóricos, da produção 
como força atuante na determinação do equilíbrio espacial em deter
minada cidade. 

A estruturação teórica desses modelos, principalmente no que 
tange à oferta, ainda é muito primária e limitada. É necessária, em 
nossa opinião, maior aproximação da realidade, que pode ser alcan
çada através de uma análise cuidadosa do funcionamento do mercado 
e de suas peculiaridades. 

Por outro lado, a hipótese de que os indivíduos escolham sua 
localização unicamente a partir do trade-off entre distância ao local de 
trabalho e o preço do aluguel é extremamente limitada. Não só o 
aspecto de cidades monocêntricas ser bastante simplista, mas também 
outros fatores devem explicar a escolha da localização. 

Como se sabe, à exceção do chefe da fam11ia, o grupo familiar 
passa a maior parte de seu tempo consumindo os serviços de habitação 
e, portanto, é de se esperar que os gostos e necessidades desses mem
bros sejam também relevantes na escolha da localização. Deve-se 
esperar além disso, que esses indivíduos baseiem suas decisões em 
aspectos outros que não os custos diretos e indiretos de transporte ao 
CBD. Portanto, supor que somente aspectos objetivos e de interesse 
do chefe da família influciem a escolha dos indivíduos é, em nossa 
opiniã'o, uma hipótese extremamente irrealista4 

2. Na análise do mer
cado, portanto, é necessário introduzirmos outras necessidades dos 
membros da família como fatores determinantes da escolha da loca
lização. 

42pressupõe-se implicitamente, para podennos generalizar a hipótese do acesso 
ao CBD, que as decisões de localização sejam tomadas somente pelo cabeça da 
família, o que talvez seja uma hipótese um tanto irrealista. 
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Com o objetivo de introduzir esses e outros aspectos na análise 
das inter-relações existentes no mercado habitacional, faremos na pró
xima seção uma análise do talvez mais importante fenômeno urbano 
verificado no presente século: a existência das enormes concentrações 
urbanas, as áreas metropolitanas. 

4.1 As áreas metropolitanas 

Os modelos microeconômicos e de equilíbrio geral, que pressu
põem cidades monocêntricas e localizadas em planícies homogêneas, 
- apesar de muitas de suas conclusões serem passíveis de extrapola
ções para o caso mais geral - podem ser aplicados muito restritamente 
a algumas cidades de porte médio e pequeno, mas, na medida que 
ultrapassamos este escopo, o modelo noS parece extremamente limi
tado. 

À medida que a cidade cresce, a distância dos locais periféricos 
ao centro histórico tende a ser cada vez maior, o que faz com que os 
custos de transporte dos indivíduos como um todo tenda a crescer 
proporcionalmente. Devemos esperar que, a partir de determinado 
ponto, surjam condições ao aparecimento de um comércio mais sofis
ticado em determinadas localizações que originalmente dispunham de 
um comércio de caráter estritamente local (bares, padarias etc.). Com 
o contínuo crescimento 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 cidade, maior deverá ser a diver
sificação de atividades, e maiores devem ser as diferenças sócio-econô
micas entre os residentes. A maior diferenciação dos indivíduos pode 
levar a uma estratificação espacial, o que levaria à existência de áreas 
específicas onde se localizariam as diferentes Glasses sociais. 

Um dos fenômenos mais marcantes nesse século no caso brasi
leiro, é a crescente urbanização da população do país43 

_ Tal fenôme
nO, que tem suas origens em causas diversas44 

, tem gerado um cres
cente inchamento nos centros polarizadores dessa migração rural-urba-

43 0 percentual da população urbana era de 31,2% em 1940, passou a 45,1 % em 
1960 e estará próxima dos 70% em 1980. O crescimento anual das populações 
urbanas se situou em 5% durante o período. 

44Como se sabe, uma das principais causas desse crescimento se deve ao acele
rado processo de industrialização, via substituição de importações, que além de 
incentivar a migração para as cidades devido às melhores possibilidades no mer
cado de trabalho, penalizou os setores tradicionalmente agrícolas ligados à ex
portação. 
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na. O crescimento acelerado das principais áreas de atração para essa 
população tem ocasionado diversificadíssimas concentrações urbanas 
- que na maioria das vezes ultrapassa os limites administrativos (mu
nicipal) em que a cidade originária estava limitada - convencional
mente chamadas áreas metropolitanas" S • 

O problema habitacional nessas áreas é grave, pois grande parte 
das populações não dispõem de poder aquisitivo para consumir um 
mínimo desejável de serviços de habitação aos preços vigentes no 
mercado. Por um lado, esse problema tem origem no total despreparo 
da população migrante para se engajar no mercado de trabalho exis
tente nesses grandes centros, ou seja, a qualificação da mão-de-obra 
exigida nas cidades é bastante diferente da exigida nas áreas rurais; por 
outro, o Estado não tem sido capaz de acompanhar o crescimento· 
dessas áreas fornecendo a infra-estrutura necessária à mesma taxa de 
crescimento das populações, o que deve implicar, devido à escassez 
gerada, num maior preço implícito dos serviços de infra-estrutura. 

A elevada concentração populacional nessas áreas, assim como o 
complexo sistema de inter-relações que surgem nas mesmas nos desa
fiam a entender e tentar esquematizar o comportamento dos diversos 
setores que atuam dentro desse contexto, de modo a nos possibilitar a 
percepção das melhores alternativas de intervenção nessa realidade 
para tentar oferecer um nível de bem-estar superior a essas popu
lações. 

Com o objetivo de fornecer subsídios ao entendimento do mer
cado habitacional nas- áreas metropolitanas, procuraremos nas seções 
seguintes elaborar um modelo que leve em consideração as principais 
variáveis que afetem o mercado nessas áreas, procurando destacar os 
fatores que afetam a demanda e a oferta de serviços de habitação sepa
radamente, assim como descrever o comportamento das mesmas. 

4.2 A oferta de serviços de habitação 

Ao atentarmos os aspectos considerados pelos indivíduos como 
geradores de serviços de habitação, percebemos que esses se derivam 
tanto das características físicas do imóvel, quanto dos serviços dispo
níveis no local onde esse imóvel se localiza. Tais serviços localizados 
em torno do imóvel podem se caracterizr de várias formas: distância 
ao local de trabalho, facilidade de acesso ao comércio, existência de 
locais de lazer, e mesmo características naturais da área. Procurare-

4 5 Para uma discussão um pouco mais detalhada sobre o assunto, ver BERNAR
DES, L. Áreas Metropolitanas e seu Planejamento. In: Desenvolvimento e Polí
tica Urbana. Rio de Janeiro, IBAM, s.d. p. lS2.{í4. 
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mos, na seqüência, descrever o comportamento e os componentes da 
oferta desses serviços, procurando destacar os agentes responsáveis 
pela provisão de cada um dos aspectos. 

Podemos separar as características físicas do imóvel em dois 
componentes básicos: 
. a) serviços de infra-estrutura disponíveis no imóvel, tais como 
energia (luz), água e esgoto; 

b) serviços provenientes da habitação em si: espaço interior 
(tamanho e número de quartos e salas), tipo de acabamento, vagas na 
garagem etc. 

Podemos do mesmo modo separar os serviços que independem 
do imóvel em si em três componentes: 

a) características naturais ou amenidades em torno; 
b) facilidade de acesso ao restante da cidade e ao lazer (existên

cia de parques e jardins); 
c) serviços de comércio em torno: padarias, bares, gêneros de 

primeira necessidade etc. 
Se, por outro lado, visualizarmos a questão através dos agentes 

responsáveis pela oferta desses fatores, podemos distinguir três agentes 
básicos: 

a) a iniciativa estatal que ofereça as diversas localizações de 
serviços de infra-estrutura básica, de lazer e de acesso às diversas áreas 
da cidade; 

b) a iniciativa privada que ofereça as características físicas do 
imóvel e os serviços de comércio; 

c) a natureza, determinando características naturais das diversas 
localizações. O comportamento desses agentes, assim como a forma 
pela qual se inter-relacionam determinará o comportamento da oferta 
de serviços de habitação. Portanto, para conhecermos o comportamen
to da oferta é necessário conhecermos o comportamento desses agen
tes. 

Antes de entrarmos na discussão do comportamento dos agentes 
que compõe a oferta, é necessário chamar atenção sobre uma das ca
racterísticas fundamentais do mercado habitacional, que é a existência 
de estoques. Segundo nossas hipóteses, num dado instante do tempo, 
ess~.~~tóque gera um determinado fluxo de serviços. Portanto, tal 
comoo~stoque, no curto prazo a oferta de serviços é lIXa, e é alterada 
muito lentamente - caso consideremos a cidade como um tod046 -
~didaeinque haja reposição e/ou aumento no estoque. Devemos 
esperar, por outro lado, que os serviços oferecidos nas novas unidades 

46Podemos relaxar a hipótese, caso consideremos uma localização específica na 
cidade (bairro, por exemplo). 
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sejam compatíveis com as exigências do mercado, refletidas através 
dos preços implícitos de cada categoria ou serviço. Analisaremos agora 
o comportamento dos agentes que compõem a oferta de serviços. 

4.2.1 O Estado 

Como vimos pela análise dos modelos de Muth e de equilíbrio 
geral, o fator fundamental na determinação do comportamento dos 
agentes econômicos urbanos é o preço da terra, ou seja, vimos que, 
dada uma oferta de terras urbanas, os agentes determinariam o preço 
da mesma nas diversas localidades na malha urbana e, deste modo, 
seriam determinadas a localização de cada setor específico, assim 
como a densidade populacional nas diversas áreas. 

Entretanto, a oferta de terra urbana não é, de forma alguma, 
principalmente no caso de países em desenvolvimento ou subdesen
volvidos, um bem "livre" que acompanha naturalmente o crescimento 
da cidade, mas, pelo contrário, é um bem escasso que tem no Estado 
o responsável por sua produção. 

Há também uma grande variação nas características que o Esta
do embute nos terrenos urbanos em diferentes áreas na cidade, pois 
ele pode dosar essas diversas características de formas variadas, ou 
seja, o governo pode dotar os diversos terrenos com as características 
vistas anteriormente (transportes, água, esgoto etc.) em graus diversos. 

As quantidades de cada característica que o governo oferecerá 
nas diferentes localizações dependerão basicamente da disposiç[o (e 
das possibilidades) de ele investir na infra-estrutura necessária. 

É necessário observar, entretanto, que, dado o volume de recur
sos a serem investidos em tal infra-estrutura, a alocação dos meSmos 
entre as diversas áreas na cidade não deve seguir um processo de oti
mização usual (visando o bem-estar dos residentes como um todo),. 
mas devem ser dirigidos de acordo com as pressões políticas dos gru
pos que participam do poder: ou seja, o governo é legitimado através 
do apoio político de alguns setores da sociedade, e sofre pressões 
desses grupos no sentido de que sejam beneficiados pela alocação de 
recursos4 7 • 

Teoricamente, o poder do Estado em modificar a oferta global 
de terrenos, assim como a qualidade embutida nos mesmos, é muito 
grande. A oferta de infra-estrutura pelo governo tem ainda um consi-

47Para uma análise da distribuição dos investimentos em infra-estrutura no Rio 
de Janeiro, ver VETTER, D.M., MASSENA, R.M.R., RODRIGUES, E.F. Espa
ço, Valor da Terra e Eqüidade dos Investimentos em Infra-estrutura do Municí
pio do Rio de Janeiro. In: Revista Brasileira de Geografia, 1979. p. 32-71. 
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derável impacto sobre a estrutura urbana. Vários exemplos podem ser 
dados e veremos alguns a seguir. 

O Estado, através de alterações na infra-estrutura viária, tem o 
poder de afetar diretamente os custos de transporte. Como vimos pela 
análise dos modelos teóricos, os custos diretos ou indiretos de trans
porte são fatores básicos na determinação da variação de preços de 
aluguel e da densidade populacional na cidade. O efeito, já constatado 
por Muth4 e, é que o indivíduo ao se aproximar do centro incorrerá 
em custos menores de transporte, o que o possibilita pagar um preço 
mais alto de alugel nas localizações mais próximas do centro da cidade 
(CBD) ; o efeito final de uma melhoria nas condições de transporte 
será o de uma mudança de inclinação do gradiente de preços de 
aluguel49

, e conseqüentemente aumento da densidade nas áreas peri
féricas, pois a queda nos custos de transporte fará com que o indiví
duo tenha um ganho menor ao se aproximar do CBD, e só aceitará 
uma aproximação maior do centro caso o aumento nos preços do 
aluguel seja menor do que na situação anterior à melhoria nas condi
ções de transporte. Ao considerarmos o caso mais geral onde os resi
dentes levam em consideração o acesso a outras localizações da cidade, 
o efeito de uma melhora no sistema viário pode ser mais abrangente e 
dependerá de onde se deu a alteração, e do peso relativo da mesma no 
vetor de acessibilidade dos indivíduos. 

Considerando um modelo mais geral, que leve em consideração 
as diversas· características ou serviços embutidos no bem,_ao~fetar a 
diponibilidade relativa de cada um desses serviços, o Estado éstaiáãfé
tando diretamente o preço implícito dessas características. Por exem
plo, caso o governo se lance num programa de saneamento básico, é de 
se esperar q~e o preço implícito pago pela existência 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 se devem beneficiar desses investimen-

48 MUTH , R.F. Op. cit., 1969. p. 
20 e 34. 

49 Caso haja uma melhoria nas 
condições de transporte de modo 
geral, teremos, como no gráfico 
ao lado, uma mudança na inclina
ção do gradiente de aluguel, pois 
os indivíduos estarão dispostos a 
pagar menos para se aproximarem 
mais doCBD. 
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tos através da valorização dos locais onde são feitos, e da mudança de 
preços relativos daí gerada. 

Uma política habitacional que vise possibilitar às populações de 
baixa renda um nível de consumo de habitação superior, pelo que 
depreendemos da análise acima, teria necessariamente que ser voltada 
no sentido de diminuir os preços implícitos ofe ~cidos, através do 
aumento da oferta das diversas características d terra urbana, caso 
contrário teríamos uma situação artificial, onde i:víduos sem condi
ções de dispor de determinados tipos de habitayáo teriam acesso a 
essas, tendo como conseqüência uma depreciação precoce do imóvel, 
ou que os indivíduos das classes de renda aos quais foi oferecida a 
habitação, efetivamente não tivessem acesso à mesmas o. 

O problema, entretanto, é saber em que parâmetros podemos 
nos basear para selecionar os setores e as localizações a serem benefi
ciados pelos investimentos. A solução usual desse problema, que é a 
mesma de qualquer problema que envolva custos e benefícios sociais, 
é 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 do Estado como 
ofertante de serviços de habitação e mostrar sumariamente qual deve 
ser seu comportamento usual, assim como indicar o caminho ótimo 
que deveria ser seguido no enfoque de políticas habitacionais para as 
classes de baixa renda. 

4.2.2 O papel da iniciativa privada 

Como vimos pela análise dos modelos teóricos, a empresa pri
vada desempenha nesses modelos dois papéis distintos: por um lado, 
fornece serviços de comércio e, por outro, é responsável pela produção 
de habitações. No modelo que pretendemos desenvolver, os dois 
aspectos são necessários à nossa análise, pois os serviços de habitação 
(características que a firma dispõe no imóvel), assim como o compor
tamento do comércio, têm influência sobre o preço do aluguel nas 
diversas localizações. 

O problema com o qual nos defrontamos é o de transformar a 
análise vista anteriormente para uma formulação que leve em conside
raçao não só os aspectos relativos à acessibilidade ao CBD e a utiliza
ção de terra ou capital, mas também os variados graus de qualidade 
embutidos tanto na terra urbana quanto na habitação em si. Em 

SOVer, por exemplo, MOTTA, C.F.A. (org.). Nivel de Satisfação em Conjuntos 
Habitacionais da Grande Saõ Paulo. São Paulo, Inst. de Pesqs. Tecnológicas, 
1975. 
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outras palavras, estamos 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 geral, 
em resposta às alterações nos parâmetros determinados de seu com
portamento. 

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 cons
truir uma outra formulação, as dificuldades que apareceIl} ;sao duas: de 
um lado o preço de aluguel da terra não mais variará cOIÚPÇ>rtadamen
te em relação à distância ao centro, mas de acordo com'~s caracterís
ticas nela embutidas, sendo a acessibilidade somente uma dessas 
características; de outro lado, o que nos interessa saber é como os 
produtores dotarão as novas unidades a serem ofertadas no mercado 
de serviços de habitação, dadas as variações no preço da terra. 

É uma hipótese bastante plausível que quanto maior o preço da 
terra, maior ·será a utilização dos outros fatores na composição do 
produto. Com um preço da terra superior, portanto, é de se esperar 
que os produtores terão duas opções a seguir, ou procurarão oferecer 
um número maior de unidades por projeto com um mesmo fluxo de 
serviços ofertados em locais com um preço da terra mais baixo, ou 
procurarão oferecer um fluxo de serviços superior por unidade. No 
caso normal devemos esperar que haja uma tendência tanto em ofere
cer um maior número de unidades, como dotá-las de um número 
maior de características. A escolha do produtor dependerá basicamen
te 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, con
seqüentemente, decide o quanto alocar entre o fator terra e os outros 
fatores. Num segundo estágio utilizará a parte alocada nos outros fato
res para escolher a composição do produto que maximize seus lucros. 
Suporemos basicamente que as firmas atuem num regime de concor
rência produzindo, a partir dos fatores terra, trabalho e capital, um 
produto composto de um número finito de categorias. Podemos supor 
ainda que a firma visualizara cada diferente categoria como um pro
duto diferente e, deste modo, supormos que ela maximize seus lucros 
num regime de produção conjunta, tomando como dados os preços 
implícitos dessas categorias no mercado. 

Portanto, a decisão da firma sobre que tipos de habitação ofere
cer no mercado dependerá de uma comparação dos lucros obtidos em 
cada diferente dotação, sendo que os preços verificados no estoque é 
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que servirão de base para o processo decisório. Formalmente tería
mosSI

: 

onde: 

i! 
L 

Seja a função de produção em sua forma implícita: 

característica i da habitação 
capital 
trabalho 

o empresário maximizará seus lucros dadas as restrições de 
produção, ou seja: 

n 
J= l: Piqi - l: rjxj + ÀF(q1' ... , q , k, L) 

i=1 n 

A condição de primeira ordem de maximização mostra que a 
taxa de transformação na produção para cada par de produtos deve ser 
igual à razão entre seus preços, ou seja: 

Derivamos ainda que o valor da produtividade marginal de cada 
insumo deve ser igual ao preço do insumo; e que a taxá marginal de 
substituição de cada par de insumo deve ser igual à razão entre seus 
preços. 

Podemos concluir das condições de primeira ordem que, à me
dida que o preço de uma determinada característica aumenta, ceteris 
paribus, a produção dessa característica deverá aumentarS 

2. 

Desta análise sumária verificamos que o empresário ao procurar 
maximizar seus lucros ofertará em cada unidade os serviços que atin
gem um preço maior no mercado dadas as condições de demanda, 
portanto, alterações nos gostos e renda dos consumidores levarão a 
alterações no estoque de habitação num prazo mais longo. 

SI Ver HENDERSON, 1.H. & QUANDT, R.E. Teoria Microeconômica. São 
Paulo, Pioneira, 1971. p. 93-7. 

52HENDERSON, 1.H. & QUANDT, R.E. Op. cit., p. 93-7. 
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É necessano ressaltarmos ainda que outros aspectos 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 
áreas, o governo estará influenciando a produção das unidades habita
cionais; por exemplo, ao limitar o gabarito, o governo estará obrigan
do a que os empresários passem a dotar seus projetos de um número 
maior de serviços (em lugar de aumentar o número de unidades ofere
cidas por projeto, caso essa fosse a decisão indicada pelo processo de 
maximização usual); do mesmo modo, caso a legislação obrigue a 
disposição de determinados serviços no projeto, a existência desses 
fará com que outros serviços deixem de ser ofertadosS 

3, o que talvez 
tenha como conseqüência o aumento do preço implícito dos mesmos 
num prazo mais longo. Portanto, a ação do governo ao legislar sobre o 
uso do solo pode trazer efeitos secundários que necessitam ser conhe
cidos, de modo a levar-nos a uma legislação mais responsável e racio
nal. 

O outro htor que tem influência sobre a oferta de serviços de 
habitação são os serviços de comércio. O comportamento desse setor 
deve depender de variáveis tais como a população e o nível de renda 
da área, a localização dessa em relação ao resto da cidade e outras. 
Para os objetivos da análise ora empreendida, podemos tomar a oferta 
desses serviços, assim como a oferta de terras, como um dado exóge
no, que influenciará a oferta de serviços da habitação em si. 

Procuramos, na análise anterior dos fatores que compõem a 
oferta, fornecer uma visão genérica de como pretendemos abordar o 
assunto. Os aspectos principais por nós abordados, o foram de maneira 
extremamente sumária, mas suficientes para lançar,a base teórica a ser 
utilizada na parte empírica do trabalho. Empreenderemos a seguir 
uma análise sucinta dos aspectos relativos à demanda. 

4.3 A demanda de serviços de habitação 

Um primeiro passo para construírmos um modelo capaz de 
explicar o comportamento dos consumidores ao demandarem os servi
ços de habitação será determinarmos que serviços ou características 
são considerados por esses no processo de escolha da habitação. Como / 
vários autores procuram mostrarS 

4 , os consumidores parecem avaliar aI 

53Segundo Maurício Schulman (ex-presidente do BNH) em entrevista à Gazeta 
Mercantil (19 de outubro de 1976). As leis de uso do solo c do incêndio impli
cam, cada uma, num aumento de 10%, no custo das construções. 

S4Ver, por exemplo, KING, A.T. Op. cit., 1976; ou KAIN, J .F. & QUlGLEY, 
J .M. Op. cit., 1970. 
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habitação a partir de um conjunto de atributos compostos, onde se 
procura grupar os diferentes aspectos da unidade habitacional em 
blocos que os indivíduos avaliaram separadamente. Como procuramos 
mostrar no início da seção anterior, podemos diferenciar as caracterís
ticas da habitação da seguinte forma: 

a) serviços de infra-estrutura básica: energia (luz), água e esgoto; 
b) serviços disponíveis na habitação em si: espaço interior, tipo 

de acabamento etc.; 
c) acessibilidade às áreas importantes da cidade; 
d) serviços de comércio em torno; 
e) características naturais da área (amenidades); 

Podemos ainda distinguir, no caso dos serviços da habitação em 
si, as características qualitativas das quantidades e, dessa forma, obter
mos uma possível listagem dos fatores através dos quais os indivíduos 
derivam utilidade. 

Nos modelos teóricos avaliados faz-se distinção dos serviços pro
venientes da habitação daqueles derivados da acessibilidade ao CBD. 
No modelo ora apresentado, entretanto, a acessibilidade do CBD será 
tratada como uma característica qualquer, dentro do conjunto do 
vetor de acessibilidade às áreas que os indivíduos consideram impor
tantes no processo de escolha da habitação (além das outras caracte
rísticas listadas acima), o que, como procuraremos mostrar, não modi
fica as conclusões do modelo teórico. 

Um problema prático com o qual nos defrontamos é a medida a 
ser utilizada para o consumo de acessibilidades, pois, quanto menor a 
distância ao centro polarizador,· maior será a quantidade consumida 
dessa característica. Para contornarmos esse problema, podemos supor 
uma relação linear entre o preço de aluguel e o centro polarizador 
(CBD nos modelos monocêntricos), ou seja, que o indivíduo esteja 
disposto a pagar um determinado valor constante por unidade de 
distância ao se aproximar do centro polarizador. Para operacionali
zarmos a medida de acessibilidade, podemos tomar o raio máximo de 
atração desse centro e medirmos a proximidade do centro a partir 
desse ponto; teríamos então uma medida do consumo de acessibili
dade, sendo os gastos com essa característica determinados pela 
multiplicação do preço por unidade de distância pelo consumo da 
característica. 

Podemos visualizar melhor a questão através da figo 4.1 a seguir: 
Dado que o raio de atração do centro polarizador (uo) é uI, ou 

seja, o último indivíduo no raio de atração gasta uI unidades de tem-
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Figura 4.1 
Medida de Consumo de Acessibilidade 

Uo 

po para se deslocar até o centro, um indivíduo localizado em ub terá 
seu consumo de acessibilidade em relação a esse centro expresso por: 

Dado o preço que os indivíduos estão dispotos a pagar por uni
dade de distância (Pac '" Cr$ X,OO) ao se aproximarem desse centro, 
os gastos totais com a acessibilidade a esse centro serão expressos por: 

No caso dos modelos monocêntricos, o indivíduo localizado em 
U 1 estaria na periferia da cidade e o consumo dos outros indivíduos 
seria medido do mesmo modo acima. 

Teríamos; no caso geral, vários centros polarizadores - centros 
não necessariamente comerciais, mas também de lazer - com diferen
tes raios de influência na malha urbana (níveis diferentes de importân
cia) a serem condiderados pelos indivíduos no processo de escolha da 
habitação. 

Além disso, os indivíduos ao escolherem a habitação também 
levariam em consideração o vetor de acessibilidade em cada diferente 
localização, juntamente com os fatores listados anteriormente. 

Para construírmos o modelo que explique o comportamento dos 
indivíduos ao demandarem serviços de habitação, suporemos inicial
mente, tal como King, que tais indivíduos maximizam sua utilidade 
em dois estágios onde, primeiramente, a renda é alocada entre os 
diversos bens e, num segundo estágio, o total alocado em habitação é . 
dividido entre as diversas características do bem (analogia com uma 
árvore, onde o indivíduo inicialmente alocaria os recursos entre os 
galhos e, posteriormente, em cada galho). Podemos, portanto, supor 
que para a habitação os indivíduos visualizam uma superfície n-di
mensional de indiferença e maximizam sua função utilidade dada a 
restrição do montante de renda alocado em habitação. 

Caso dispuséssemos de duas características apenas, teríamos o 
caso da figo 4.2, onde, dadas as restrições de renda e os preços relati-
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Figura 4.2 
Escolha das Características da Habitação 

y 

Xo x 

vos, o indivíduo maximizaria sua utilidade no ponto P*. O aspecto 
primordial da análise, entretanto, é sabermos como os indivíduos 
substituem as características a dadas variações de renda, preços e 
gostos. Em outras palavras, o ponto que nos interessa é detectar os 
trade-off existentes entre as diversas características, de modo que pos
samos inferir sobre o comportámento no mercado, assim como sobre 
o consumo das diferentes classes de renda. 

Formalmente, teríamos o seguinte modelo: 

sujeito a ~ Pi qi = Yh 

onde: 

Pi preço implícito da característica i 
Yh gastos no bem habitação. 

Derivamos, do processo de otimização, as conclusões usuais: a 
taxa marginal de substituição entre dois atributos ou características 
quaisquer deve ser igual à relação de preços entre esses atributos; e que 
as relações entre as utilidades marginais e os preços devem ser iguais. 
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Portanto, teremos que, dada uma relação de preços entre, por 
exemplo, acessibilidade e uma outra característica composta, o indiví
duo ao consumir mais acessibilidade deverá, necessariamente, diminuir 
o consumo dessa característica composta para um mesmo nível de 
indiferença, e atingirá o equilíbrio variando as quantidades consumi
das até que a taxa marginal de substituição se iguale à relação de pre
ços entre as diversas características. 

Como vimos, podemos tratar teoricamente a escolha do tipo de 
habitação por parte do indivíduo dentro de um enfoque usual do 
comportamento do consumidor, sendo que o aspecto que nos inte
ressa é o conhecimento das trocas feitas pelos indivíduos ao consumi
rem as diversas características, que, como vimos, no equilíbrio devem 
ser iguais às relações de preços entre essas características. Para fechar
mos o modelo, é necessário ainda determinarmos as condições de 
equillbrio no mercado de habitação como um todo, assim como 
o equilíbrio no mercado implícito das diversas categorias, o que 
faremos na seção a seguir. 

4.4 O equilíbrio de mercado 

Para determinarmos o equilíbrio de mercado é necessário ini
cialmente conhecermos o comportamento dos agentes de forma agre
gada,. pois esses é que determinarão os preços de equilíbrio. Temos, 
portanto, de agregar a demanda dos diversos indivíduos, assim como 
dos agentes que compõem a oferta. 

Do lado da demanda podemos somar horizontalmente 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 um todo terão as mesmas características da aná
lise de comportamento individualss . Portanto, para o mercado como 
um todo, existe uma superfície n dimensional de indiferença e a incli
nação nesses pontos fornecerá a taxa de substituição entre as diversas 
categorias. . 

Para determinarmos o preço de equillbrio no mercado é neces
sário ainda derivarmos a curva de transformação ou de possibilidade 
de produção para os ofertantes de serviços de habitação como um 
todo. O problema que surge daí, entretanto, é que dos agentes da 
oferta, apenas o setor de construção de habitações pode ser tratado da 
maneira usual, derivando-se do comportamento do mesmo uma curva 
de transformação para cada firma, que pode ser agregada para a indús-

55 Ao variar a distribuição da renda, haverá alteração na inclinação da curva de 
indiferença da cidade. 
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tria de construção com um todo. Os outros agentes apresentam um 
comportamento que não está sujeito a este tipo de elaboração, pois 
o comportamento do Estado é errático e está sujeito a outras variáveis 
não visualizadas unicamente no mercado habitacional. 

Como tratar esses aspectos em termos de equiHbrio de mercado, . 
é um ponto extremamente complexo que não cabe dentro dos objeti
vos do trabalho. Por ora procuraremos nos abstràir desses aspectos e 
tratar a oferta de serviços de habitação 'comosendo passível de um 
tratamento unicamente através de um instrumento do 'tipo curva de 
possibilidade de produção. 

O equilíbrio de mercado se dará, portanto, quando a curva de 
transformação for tangente à curva de indiferença da cidade, determi: 
nando-se dessa forma os preços relativos das diversas características 
disponíveis no bem habitação. 

Teríamos uma situação como na figo 4.3, onde, dada a tecnolo
gia, a disponibilidade de fatores para o setor e as preferências dos 
indivíduos, determina-se o consumo e a produção total das diversas 
características (Yo e Xo), assim como seus preços relativos. 

Mudanças de gastos ou na distribuição da renda levariam a uma 
variação nos preços relativos das diversas características (PO para Pj, 

Figura 4.3. 
Equilíbrio no Mercado de Habitações 

x 

Xo 

Yo Y 

55 



na figo 4.4), o que induziria a uma alteração na prod,ução dessas carac-
terísticas (X O para Xl e YO para Y 1 ). . 

Figura 4.4 
Alterações de Gostos ou da Distribuição de Renda 

)C 

I~~-I , 
I 
I , , 
I 
I 

XI ------..,.-----------
I 

Po 

Y, Y 

É necessário ressaltar que a participação direta do Estado no 
mercado de habitações não nos permite supor que o equilíbrio descri
to acima seja atingido, pois, como vimos, o Estado não responderá 
diretamente aos incentivos do mercado e, conseqüentemente, a pro
dução de algumas características não responderá às variações de pre
ços, mesmo a longo prazo. Por exemplo, dado um aumento na de
manda p.or infra-estrutura básica ou por lazer, a variação nos preços 
implícitos daí decorrente não levará necessariamente o Estado a au
mentar a oferta desses serviços, o que nos leva a uma situação inefi
ciente como podemos observar na figo 4.5. 

Dada uma situação como a da figo 4.5 onde tínhamos equilíbrio 
no ponto A consumindo e produzindo Xo e YO. Caso seja YO uma 
característica fornecida pelo Estado, ao alterar o mapa de indiferença 
da sociedade', a produção de Y poderá não responder às alterações de 
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preços relativos, pennanecendo em YO' Teríamos então a produção se 
equilibrando num ponto como C, com uma perda de bem-estar no 
mercado de habitações dada pela diferença entre os níveis de utili
dade U1 e U2' 

x 

Figura 4.5 
Distorções no Mercado 

y 

Caso a produção de Y fosse constante num contexto dinâmico 
de aumento da renda e dos gastos em habitação em particular, tería
mos como conseqüência aumentos contínuos no preço relativo dessa 
característica, como podemos observar na figo 4.6. Supondo que a 
função de utilidade seja homotética, os aumentos na renda (R J ' R 2 e 
R 3), com.ll disponibilidade de Y constante, levarão a aumentos no 
preço relativo de Y (PJ. P2. P3)' Quant() maior a renda, maior o preço 
relativo dessa característica que os indivíduos estarão dispostos a 
pagar. Portanto, caso o governo não aumente a oferta das caracterís
ticas, pelas quais é responsável, a uma taxa compatível com o aumento 
de renda ou da população, o preço dessas características tende a se 
tornar extremamente elevado. 

57 



Como se depreende das observações feitas, o governo desempe
nha um papel fundamental no mercado habitacional. Com o objetivo 
de verificar as conseqüências da atuação do mesmo no mercado, assim 
como verificar as hipóteses sobre o funcionamento do mercado -
tanto em termos macro como microeconômicos - analisadas nos 
capítulos anteriores, passaremos à segunda parte do trabalho, onde 
faremos uma análise empírica com base no instrumental teórico 
desenvolvido anteriormente. 

Figura 4.6 
Aume"nto no Preço Relativo de Característica 

x 

y 
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5. O COMPORTAMENTO DO MERCADO NO LONGO DO PRAZO 

o objetivo deste capítulo será avaliar o comportamento do mer
cado habitacional nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo no 
longo prazo. Primeiramente faremos uma análise genérica do compor
tamento de alguns indicadores de evolução do mercado e dos fatores 
que teriam limitado ou incentivado a expansão do setor. 

Procuraremos ainda verificar a adequação dos modelos de ajus
tamento de estoque (Muth) para o caso de cidades específicas - a 
aplicação desses modelos é feita a nível nacional e discutir,· com 
base nas evidências apresentadas, os aspectos levantados pela análise 
crítica da aplicação desses modelos realizada no capo 2. 

O problema maior com o qual nos defrontamos foi a disponibi
lidade de dados que refletissem as variáveis que procurávamos medir. 
Como um aspecto importante em análise econômica (ou economé
trica) é o conhecimento das limitações e qualidades dos dados utili
zados, faremos na primeira seção uma avaliação das fontes de dados. 
Na segunda seção empreenderemos uma análise da evolução do mer
cado no período de 1944/1978; na terceira, apresentaremos os resul
tados 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 mer
cado no Brasil. 

5.1 O!i,dados utilizados 

O período escolhido compreende os anos de 1944/1978, as 
observações foram tomadas anualmente para as cidades do Rio de 
J aneito e São Paulo. Para o período dispomos de dados sobre a área 
das construções licenciadas, número e valor das transcrições de trans
missão de imóveis por compra e venda nos cartórios desses municí
pios, consumo de energia elétrica industrial, custo da construção civil 
e índice geral de preços (dados dos Censos e do Boletim Estatístico -
IBGE, e da revista Conjuntura Econômica - IBRE/FGV). 

Ao medirmos o fluxo de novas unidades, variável dependente no 
modelo, como vimos no capo 2, a medida utilizada deveria captar as 
variações na qualidade das novas unidades transacionadas, ou seja, a 
variação no fluxo de serviços por unidade de.tempo. A forma encon
trada por Muth e outros para a aproximação dessa variável é a utiliza
ção do valor real das construções licenciadas por período. 
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No caso dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, dis
pomos de informações sobre a área das construções licenciadas e sobre 
o número e valor das transmissões transcritas. Ambas as medidas apre
sentam aspectos positivos e negativos quanto à sua utilização. As cons
truções licenciadas mostram efetivamente as quantidades de novas 
habitações que deverão ser ofertadas no mercado num espaço de 
tempo relativamente curto, mas, por outro lado, nada nos garante que 
não se verifiquem frustrações de expectativas quanto às condições de 
mercado, e, principalmente, que o prazo e a relação entre o pedido de 
licença e a comercialização dos imóveis se mantenham constantes ao 
longo do período de observação. 

As transcrições, por sua vez, nos fornecem indicações sobre as 
unidades efetivamente negociadas no mercado, mas não é possível 
distinguirmos entre as transações com novas unidades e com unidades 
já existentes (estoque). A hipótese necessária para que essas represen
tem as transações com novas unidades - um perce'ntual constante de 
transações com nOvas unidades no total - não parece realista. A utili
zação dessas duas medidas, portanto, deve ser feita tendo-se em vista 
tais limitaçõesS 

6 que poderão, inclusive, se refletir na forma funcional· 
a ser utilizada nos testes econométricos. 

Nos trabalhos avaliados no capo 2, aproxy utilizada para preços 
é o custo de construção, mesmo considerando que estes sejam uma 
boa proxy no caso dos modelos analisados; ao passarmos a um nível 
de agregação menor (cidades), devemos esperar que o preço do terreno 
- devido à maior iI:lportâI!cia assumida pela inelasticidade de oferta 
do mesmo - passe a desempenhar um papel mais relevante na compo
sição de preços finais da habitação. Deveríamos, portanto, utilizar 
uma variável que captasse a influência dos custos da terra no preço da 
unidade habitacional. A opção possível seria a utilização do valor 
médio das transcrições. Tal medida, entretanto, não apresenta um 

) 
comportamento coerente com o que deveríamos esperar em termos 
teóricos, pois o índice do valor real cai até 1964, e a partir daí aumen

. i ta - o que sugere que outras variáveis, tais como alterações fiscais, 

(
estejam gerando tal comportamento - como constatamos nas figs. 5.1 
e 5.2. 

Tomou-se ainda o consumo de energia elétrica industrial como 
proxy para a renda nessas regiões, em termos absolutos e em desvios 

56 A área licenciada nos fornece informações sobre o comportamento dos produ
tores, enquanto as transcrições fornecem informações sobre o mercado de modo 
geral, tanto de novas habitações como do estoque e, portanto, as equações esti
madas devem refletir, por um lado, o comportamento da produção e, por outro, 
das transações com o estoque. 
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Figura 5.1 
Índice Real do Valor Médio das TransmIssões Transcritas 

(Base: 1946 = 100) - R. J. 

122.6 

lU 

45 50 55 óO 65 70 75 

em relação à tendência. Como sabemos, o consumo de energia elétrica 
industrial guarda uma relação estável com o crescimento do PlBs 

7, 

devendo, portanto, ter uma relação estável com o crescimento da ren
da nessas regiões. 

Cabe ressaltar ainda que o crescimento das duas cidades ultra
passou em muito os limites municipais - unidade de observação dis
ponível -, o que deve gerar um viés a partir de determinado ponto da 
série, pois não seriam captadas as incorporações de novas terras urba
nas além destes limites municipais. 

5.2 A evolução do mercado no Rio de Janeiro e em São Paulo 

o desenvolvimento da economia brasileira nos últimos 40 anos 
foi marcado por taxas de crescimento anuais elevadas, conseqüência 

57 LEMGRUBER, A.C.B. Uma análise quantitativa do sistema financeiro no Bra
sil. Rio de Janeiro. IBMEC. 1978. 
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Figura 5.2 
índice Real do Valor Médio das Transmissões Transcritas 

(Base: 1946 = 100) - S. P. 

342 

de um rápido processo de industrialização - principalmente através de 
um processo intenso, durante praticamente todo o período, de substi
tuição de importações. A forma pela qual se deu a industrialização no 
Brasil - taxação de importações (e conseqüente desestímulo à expor
tação) de modo a viabilizar a produção interna - penalizou os setores 
tradicionamente agrícolas, gerando, em conjunção com outros fato
res, um incentivo às migrações para os grandes centros urbanos. 

Os principais centros receptores desse fluxo foram Rio de J anei
ro e São Paulo, que cresceram de forma acentuada no período. Como 
conseqüência, houve uma elevada pressão de demanda sobre o merca
do habitacional dessas regiões, exigindo elevada capacidade de mobili
zação de recursos dos governos estaduais e federal para investimentos 
em infra-estrutura básica (iuz, água, transportes etc.), assim como da 
iniciativa privada para a construção de novas habitações, tentando 
fazer frente ao elevado aumento da demanda gerado pelo crescimento 
acelerado da renda e da população desses municípios. 
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Como podemos observar pela tab. 5.1, ocorreu um aumento 
significativo no estoque de habitações duráveis - a participação de 
duráveis no município do Rio de Janeiro sobre o total era de aproxi
madamente 80% em 1940 e aumentou para 90% em 1970, enquanto 
em São Paulo esse percentual permanecia constante (95% do total)-, 
sendo que as taxas anuais de crescimento do número de domicl1ios 
se situaram a níveis superiores das de crescimento da população. Mes- . 
mo levando-se em conta a queda no número de pessoas por família e a 
queda do número médio de cômodos por domicílio, podemos concluir 
que o resultado da produção de habitações, em termos de médias de 
crescimento anuais, acompanhou o aumento de demanda gerado pelo 
aumento da população nesses municípios. 

É necessário ressaltar, entretanto, que a não inclusão dos outros 
municípios que compõem a área metropolitana das duas cidades deve 
gerar um viés no sentido de superestimar o desempenho do setor, 
pois o aumento populacional se deu principalmente em direção a essas 
áreas, geralmente ocupadas por populações de baixa renda e, conse
qüentemente, com menor acesso ao consumo de serviços de habitação. 
Podemos concluir, entretanto, que dentro dos limites municipais, 
houve um aumento significativo do estoque, apesar de nada podermos 
afirmar quanto à variação da qualidade do mesmo - o único dado que 

Tabela 5.1 
Crescimento da População e do Estoque ue Habitações Duráveis 

Rio de Janeiro 
Anos 

População TX Domict1ios TX 
N? Médio 

de Cômodos 

1940 1.174.693 226.825 2,424 
1950 1.119.116 2,12 378.611 5,26 2,137 
1960 3.137.787 3,67 625.089 5,14 1,920 
1970 4.315.746 3,24 859.878 3,24 1,936 

São Paulo 
Anos 

População TX Domicílios TX 
N? Médio 

de Cômodos 

1940 1.337.868 215.302 2,321 
1950 2.146.038 4,84 405.457 6,53 1,882 
1960 3.680.256 5,54 751.441 6,36 1,718 
1970 5.641.330 4,36 1.206.127 4,84 1,758 

Obs.: Taxa de crescimento = tx = (Ano l/Ano 0)1/10; foram considerados dos 
domicílios duráveis do censo de 1970, e os em alvenaria em 1940; para os censos 
de 1950 e 1960, tomou-se o percentual de duráveis em 1970 (90% do total). 
Fonte: Censos - IBGE. 
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dispomos é o da diminuição do número de cômodos por unidade. o 
que isoladamente nada significa, pois seria necessário conhecermos os 
serviços gerados por m2 nas unidades, ou seja, a qualidade média do 
estoque por m2 

. 

Outro fator gerador de serviços de habitação é fornecido pelo 
governo através da dotação de infra-estrutura nos terrenos urbanos; 
logo, um outro aspecto importante na análise é o conhecimento da 
atuação do governo, o que passamos a fazer. 

5.2.1 A atuação do governo 

Como vimos no capo 4, o governo desempenha papel fundamen
tal no mercado como fornecedor de terrenos urbanizados. Os aspectos 
qualitativos com os quais o governo pode dotar esses terrenos influen
ciarão o nível de serviços consumidos pelos indivíduos, assim como o 
preço implícito a ser pago por tais serviços. Portanto, um aspecto im
portante para a análise do mercado é o conhecimento do desempenho 
do governo como fornecedor dos serviços pelos quais é responsáveL 

Na tab. 5.2 são mostrados dados censitários sobre a existência 
de luz, água e esgoto nos municípios das duas cidades. Dos serviços 
)ásicos avaliados, o único que apresenta um coeficiente alto é o de 
~nergia elétrica que em 1970 era disponível em 95% dos domicílios 
,las duas cidades. O fornecimento de água atingiu níveis razoáveis no 
,':io de Janeiro, mas não em São Paulo, onde o percentual de domicí 
lios atingidos pela rede geral de abastecimento de água se situava, en" 
1970, em 64%. A existência de esgotos, apesar da falta de informações 
)ara algumas observações, manteve-se em níveis baixos, sendo dos ser
viços avaliados, aquele que menor disponibilidade apresenta. De novo. 
se levássemos em consideração o restante das cidades, fora dos muni
cípios, tais percentuais possivelmente seriam menores ainda. 

Tabela 5.2 
Serviços de Infra-estrutura (% Sobre o Total dos DomicI1ios) 

Anos Rio de Janeiro São Paulo 
Água Luz Esgoto Agua Luz 

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 
1970 82,8 95,2 53,0 64,2 95,7 

" Para o total de domicl1ios urbanos no Estado de São Paulo . 
. . . Observações não disponíveis. 
Fonte: Censos - IBGE. 
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A partir da análise feita no capo 4, podemos concluir que o pre
ço implícito pago pelos serviços de água e esgoto em São Paulo e o de 
esgoto no Rio de Janeiro devem ter-se mantido elevados ao longo do 
tempo e, se levannos em consideração provável aumento de demanda 
;Jor esses serviços (devido ao crescimento da renda e da população) 
l~vem ter, inclusive, aU!'.1entado sigmficativamente ao longo do tem
po, ~)ois a oferta dos mesmoS se manteve relativamente constante em 
termos percentuais. O preço implícito da energia elétrica, por sua vez, 
leve ter declinado si u nficativa;:lcntc ao lonzo tempo. 

Um outro fator extremamente importante pelo qual o governo é 
responsável, é o fornecimento de infra-estrutura de transportes. Infe
lizmente não temos condições de medir objetivamente o comporta
':ento do governo no tocante a esse Item entretanto, podemos fazer 
algumas observações de caráter geral. 

A partir do final dos anos 50 e início dos 60, devido aos incen
tivos dados à instàlação da indústria automobilística no país, a ênfase 
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 inves
timentos em infra-estrutura de transporte foram direcionados ao trans
porte individual, o que, ao longo do tempo, levou ao favorecimento 
das classes de maior poder aquisitivo (que tem acesso ao transporte 
individual), em relação às de baixa renda. Caso se observe uma ten
dência de localização dessas classes na periferia dos grandes centros 
(como é o caso dos EUA), haverá uma expansão desses serviços para 
'llém dos limites da cidade; caso a preferência dessas classes seja por 
lugares centrais, a infra-estrutura tenderá a se desenvolver dentro dos 
limites da cidade. Em ambos os casos, entretanto, deve-se observar um 
aumento relativo do preço implícito da distância pago pelas popula
ções de renda mais baixa, devido à menor expansão destes serviços 
para essas classes de renda - no primeiro caso o ônus a ser pago pelas 
classes de renda mais baixa seria menor, pois seus custos de transporte 
seriam menores. 

No caso do Rio de Janeiro esse processo fica patente se observa
mos a estagnação das linhas férreas que servem à área metropolitana 
(Leopoldina e Central do Brasil), que historicamente serviram como 
fatores de orientacão à expansão da cidade. 

Podemos concluir, então, que a partir do final dos anos 50 hou
ve uma tendência de aumento do preço implícito da distância para as 
classes de baixa renda, devido à provável estagnação ou pequeno cres
cimento da oferta desses serviços - o aumento do preço será tanto 
maior quanto malor for a expansã:o Ja Jemanda por esses serviços. 
Quanto às classes de maior poder aquisitivo - que têm acesso ao 
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transporte individual -, nada podemos afirmar, pois o efeito final 
sobre os preços implícitos dependerá da taxa de expansão da demanda 
por esses serviços e da expansão da oferta dos mesmos; podemos 
afirmar unicamente que houve uma divergência de preços em relação à 
queles pagos pelas classes de renda mais baixa. 

O pequeno aumento da oferta de infra-estrutura, de modo geral, 
deve ter atuado como inibidor a uma maior expansão do mercado, 
pois manteve os custos de terreno a níveis elevados, o que teria como 
efeito uma retração na oferta de novas habitações. 

5.2.2 A oferta de imóveis para aluguel 

Um outro aspecto que cabe destacar é a queda acentuada na 
proporção de imóveis alugados sobre o total ao longo do período, 
como constatamos através da tab. 5.3. 

A grande queda observada, principalmente entre 1960 e 1970, 
pode ser creditada ao desenvolvimento do mercado financeiro do país, 
pois, como vimos, o mercado de habitações necessita de empréstimos 
de longo prazo. Em países em desenvolvimento e com inflação crônica 
e variável, como no caso brasileiro, o principal fator limitativo à aqui
sição da habitação por parte dos indivíduos é a inexistência de enti
dades dispostas a fornecer créditos de longo prazo de forma espontânea. 
A impossibilidade de aquisição de habitações, praticamente à vista, 
faz com que os indivíduos tendam a se dirigir ao mercado de imóveis 
de aluguel, o que deve criar uma pressão de demanda sobre o mercado, 
tendo como conseqüência um aumento na rentabilidade desse tipo de 
aplicação e um aumento na oferta desses imóveis. Com o desenvolvi
mento do mercado de capitais, propiciando a aquisição de moradias 
para um número maior de indivíduos, a demanda por esses imóveis 
tende a diminuir, desincentivando os investimentos em imóveis para 

Anos 

1940 
1950 
1960 
1970 

Tabela 5.3 
Percentual de Imóveis Alugados 

Rio de J an~iro 

63,14 
60,41 
55,02 
38,0 

Fonte: Censos - IBGE. 
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(58,30 
58,01 
52,50 
38,20 
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aluguel. Portanto, o desenvolvimento do mercado de capitais deveria 
gerar uma tendência à queda na participação dos imóveis 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 1960 e 1970, 
coincidindo com a criação de incentivos ao mercado de capitais, e de 
habitação em particular, através da introdução da correção monetária 
(inicialmente através da indexação do valor dos contratos pelo salário 
mínimo), como mecanismo de manturenção do valor real dos contra
tos, e do SFH, com o objetivo de direcionar recursos de longo prazo 
ao mercado de habitações. 

Outra possível causa para a ocorrência dessa queda, foram os 
pesados desincentivos a essa forma de investimento criados a partir do 
governo Getúlio Vargas, com o congelamento de aluguéis em termos 
nomiais em 19425 ~. O impacto desse tipo de legislação foi o de dimi
nuir a demanda por novas habitações, pois parte das compras eram 
feitas como bem de investimento - a demanda só não diminuiria caso. 
paralelamente, fossem criadas condições para o financiamento, o que 
efetivamente não ocorreu -, e o de diminuir a oferta de imóveis para 
aluguel criando um excesso de demanda pelo mesmos. 

Um outro aspecto importante associado ao controle de aluguéis 
é o processo de filtering 5 

9 resultante do mesmo; ou seja, dada a queda 
no retorno do imóvel, o proprietário deixará de fazer investimentos de 
manutenção, gerando uma queda nos serviços provenientes da unidade 
habitacional, até o ponto em que o retorno estabelecido seja compatí
velcom o volume de serviços gerados pelo imóvel6 o . 

Em termos gráficos (fig. 5.3) podemos supor que o aluguel (R ) 
aumente a taxas decrescentes, à medida que os serviços oferecidos por 
unidade de habitação (H) aumentem - curvaR ( H) na figo 5.3. Ao 
se fixar o retorno em Re, o proprietário cessará os investimentos em 
manutenção até o ponto em que os serviços gerados pela habitação 
sejam compatíveis com o retorno obtido - queda nos serviços de HO 
para H] (compatível com Re) no gráfico. 

58Decreto-lei 4.598, de 20 de agosto de 1942, que estabelecia que nos dois anos 
subseqüentes à publicação do Decreto os aluguéis não poderiam ser superiores 
ao cobrado em 31 de dezembro de 1941 (ver também Decreto-lei 5.169, de 04 
de janeiro de 1943), sendo os infratores enquadrados na lei de Segurança Na
cional. 

59Ver RICHARDSON, H.W. Op. cit., 1977. p. 262. 

60Ver HENDERSON, J.V. Op. cit., 1977. p. 131; ou RICHARDSON, H.W. 
Op. cit., p. 269. 
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Figura 5.3 
Relação entre Preço de Aluguel e o Volume de 

Serviços por Habitação 

R 

R(h) 

ho h 

No caso brasileiro, esse processo assume características especí
fícas devido à forma de controle de aluguéis - constantes em termos 
nominais -, conjugado a um processo inflacionário crônico, o que 
acarretou uma queda no valor real dos aluguéis ao longo do tempo. A 
diferença entre o caso analisado acima e o observado no Brasil, é que 
no caso "normal" de controle de aluguéis (em terinos reais), o proces
so de desinvetimento - através da não manutenção - cessaria após um 
detefiÚnado período (HI no gráfico); no caso brasileiro, a queda real 
no preço dos aluguéis geraria um processo continuado de desinvesti
mento, maior nos períodos de aceleração da inflação, e menor em 
fases de desaceleraçã061 

O controle de aluguéis durante os anos 40, 50 e parte dos 60 
gerou, portanto, além do efeito inibidor da demanda por novas habi
tações e da oferta de imóveis de aluguel, uma depreciação acelerada de 
grande parte do estoque (aproximadamente 60% no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, em 1950), diminuindo, conseqüentemente, ·os serviços 
provenientes do mesmo. Essa queda nos serviços por unidade poderia 
explicar, em parte, a queda acentuada no valor médio das transcri-

61 A depreciação do estoque deve-se ter acelerado no período de 1951/1958, 
quando a taxa média anual se elevou para 17%; daí até 1964, quando as taxas de 
inflação sofreram uma violenta aceleração (atingindo a 91,9% em 1964) o que 
deve ter aumentado as taxas de depreciação do estoque. 
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ções, pois a queda nos serviços gera uma queda nos preços de aluguel e 
comercialização. Ao observarmos as figs. 5.1 e 5.2, verificamos que a 
queda nos preços ocorre até 1964 no Rio de Janeiro e 1965 em São 
Paulo, o que coincide com a reformulação da legislação6 2. 

Com a reformulação da lei em 196463
, deveríamos esperar uma 

reversão na tendência de queda da participação, ao lado do aumento 
dos gastos com manutenção desses imóveis; mas ao que parece, tais 
medidas não foram suficientes para conter a queda, já que entre 1960 
e 1970 o percentual de imóveis alugados tem Sua maior queda. 

Na década de 70, talvez, tal reversão, ou diminuição na veloci
dade da queda, se faça sentir de forma mais acentuada, o que poderá 
manter a participação dos imóveis para aluguel no total, apesar de 
maiores facilidades à aquisição de habitações. Recentemente (1980), a 
subestimação da correção monetária, assim como a reformulação da 
legislação em 197964 deverá levar o mercado a um processo similar ao 
analisado anteriormente, embora em menores proporções. 

5.2.3 A oferta de novas unidades e o volume de transações 

Como já analisamos, tanto a medida do estoque quanto a de 
novas habitações incorporadas ao mesmo deveriam refletir variações 
de qualidade. Como nos é impossível, com base nos dados disponíveis, 
levar em conta esse aspecto, é necessário supor a área licenciada e o 
estoque homogêneos, refletindo um fluxo de serviços constante por 
área (m2 por exemplo) - o que é uma hipótese forte, principalmente 
se levarmos em consideração a análise do item anterior que nos mos
trou a queda nos serviços gerados em grade parte do estoque. 

Ao observarmos a figo 5.4, que mostra a evolução da área resi
dencial nas construções licenciadas e do número de transações efetua
das no mercado em bases anuais para 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 tempo. Por sua vez, as transações efetuadas no mercado 
apresentam uma tendência de crescimento relativamente estável até 
1965, um elevado crescimento daí até 1970 e uma queda acentuada 

62:e necessário ressaltar que tal comportamento não nos autoriza a utilização da 
variável acima como proxy para preços no modelo, pois não nos mostra o que 
ocorreu com o preço dos serviços, mas sim da unidade habitacional. 

63Lei 4.494, de 2S de novembro de 1964. Institui a correção monetária nos 
contratos de locação, além de outras providências. 

64 Lei 6.649, de 16 de maio de 1979, extingiu a "denúncia vazia". 
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entre 1974 e 1975 - localizando-se em 1975 num ponto próximo à 
tendência de longo prazo. 

É interessante observar o comportamento diverso entre as duas 
variáveis, principalmente a partir de 1963/1964, o que nos indica que 
a resposta às alterações nas condições no mercado são diferentes de 
acordo com a medida utilizada, o que nos impossibilita, portanto, de 
utilizar as transmissões transcritas como proxy para novas unidades 
comercializadas na forma mencionada. 

Na figo 5.5 observarmos o comportamento das mesmas variáveis 
no caso do município de São Paulo. Nesse caso, a evolução das variá
veis se dá conjuntamente até 1971/72, sendo que o aumento brusco 
nas taxas de crescimento, no Rio de Janeiro, se dá 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 transa
ções efetuadas, entretanto, mantêm uma taxa de crescimento elevada 
até 1976, tendendo a cair a partir desse ponto. 
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Figura 5.4 
Evolução da Área Licenciada e das Transmissões Transcritas 

(Base: 1946 = 100) - R. J. 
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Figura 5.s 
Evolução da Área Licenciada e das Transmissões Transcritas 

(Base: 1946 = 100) - S. P. 
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Ao comparannos o comportamento das duas variáveis nas cida· 
des do Rio de Janeiro e São Paulo, podemos concluir que as unidades 
ofertadas em São Paulo apresentam uma tendência de crescimento e 
ao mesmo tempo maior estabilidade em comparação com o município 
do Rio de Janeiro. As transações efetuadas no mercado têm um com· 
portamento similar nos dois municípios, sendo que o ponto de cres-

. cimento 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). É neces
sário assinalar que em ambos os municípios houve, a partir de 1965, 
uma aceleração nas transações efetuadas no mercado, fato que não se 
explica pelo aumento da renda, que no período (l965/1967) cresceu 
abaixo das taxas históricas (tendência)6 S • 

6 SEm. i965 o· crescimento do produto real foi de 2,7%; em 1966 de 3,81 %; e erri 
1967 de 4,19%, sendo a taxa histórica de crescimento de 7%. 
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Devemos observar ainda que, de modo geral, as transações trans
critas apresentam 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 mercado6 6. 

Com o objetivo de explicar o comportamento das duas variáveis 
nesses municípios faremos uma análise econométrica com base no 
modelo sugerido por Muth. 

5.3 Análise econométrica 

o modelo de ajustamento do estoque elaborado por Muth pode 
ser descrito sinteticamente por uma equação de ajustamento de esto
que e pela equação de demanda por estoque (estoque desejado), ou 
seja: 

h g = d (hd - h) + kh = d hd - (d - k) h 

sendo 

A equação a ser estimada empiricamente toma a seguinte forma: 

Da equação acima não dispomos de informações sobre a evolu
ção das condições de financiamento - aproximadas pela taxa do mer
cado hipotecário norte-americano nos testes de Muth. Procuraremos, 
entretanto, estudar o viés nas outras variáveis induzido por tal omis
são, e .procurar captar as recentes alterações nas condições de financia
mento (criação do SFH) através de variáveis dummies. 

66 A relação entre o volume de transações no mercado e a área licenciada tem 
variância elevada como podemos observar no quadro abaixo: 

Relação Área Licenciada (m2
) / TransmissÕes Transcritas 

Anos 45/49 50/54 55/59 60/64 65/69 70/74 75/78 
Municípios 

Rio de Janeiro 180,8 212,8 177,0 195,1 55,6 65,0 
São Paulo 114,1 130,5 133,1 154,1 105,8 102,6 45,4 

6 7 Ver as definições das variáveis no cap. 2. 
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Foram feitos testes, utilizando o método de mínimos quadrados 
simples, da equação acima com as construções licenciadas e as trans
missões em número e valor. Como observamos anteriormente, as 
transmissões serviriam para aproximar as transações com novas unida
des somente no caso de uma participação constante dessas unidades 
no total de transações. Caso essa hipótese não se verifique, como 
devemos esperar, será necessária uma reintepretação do modelo. 

As transmissões transcritas são compostas das transações com 
novas unidades e com o estoque. O modelo acima se propõe a explicar 
o que ocorre com o primeiro componente. Para compreendermos o 
significado dos coeficientes a serem obtidos ao utilizarmos as transcri
ções, é necessário conhecermos o comportamento das transações com 
o estoque. 

Segundo o modelo por nós utilizado, a demanda por serviços de 
habitação é afetada basicamente pela renda, por preços e pelas condi
ções de financiamento. Um aumento na demanda irá se refletir numa 
maior procura desses serviços no estoque e em novas unidades; a deci
são entre um ou outro mercado dependerá da relação entre preço dos 
serviços e os custos de construção. Caso o preço de novas habitações 
esteja relativamente alto (custo de construção alto) haverá uma ten
dência à aquisição dos serviços no estoque, tendo como efeito um 
aumento na velocidade de circulação do estoque, com pequenas alte
rações do mesmo. 

Portanto, podemos concluir que um aumento na demanda por 
serviços de habitação gerará um aumento na demanda' pelo estoque e 
que esse aumento será tanto maior quanto maiores forem os custos de 
produção de novas unidades. Caso os custos estejam em um nível ele
vado, os indivíduos mudarão de posição no estoque, aumentando o 
número de transações no mesmo. A oferta de unidades no estoque 
deverá depender do preço. Podemos supor que quanto maior o preço 
da habitação, maior será o número de indivíduos dispostos a vender 
seu imóvel. Portanto, em fase em que se observa uma tendência ao 
aumento de preços, devemos observar um aumento das transações 
com o estoque, independentemente do comportamento das transações 
com novas unidades. Com o objetivo de discutir esses e outros aspec
tos, faremos a seguir uma análise do impacto das variáveis explicativas 
ao utilizarmos as duas variáveis dependentes mencionadas. 

Os resultados obtidos para os dois municípios encontram-se nas 
tabs. 5.4 a 5.7. 

Como observamos, de modo geral, o ajustamento das equações é 
melhor quando utilizamos as transmissões transcritas como variável 
dependente em ambos os municípios. A~ equações apresentam um 
bom ajustamento, observando-se: uma tendência à existência de auto-
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-.J Tabela 5.4 

"'" RJ - Transmissões Transcritas (Número) - Anual - 1944/1976 

CTE CCR LENR TEND. EST. DUS DUR DUM DUA R' F DW N 0965/67) 0968/70) 0971/74 0975/76) 
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 
0,19) (9,09) 0,66) (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) 0,12) (6,75) (6,66) (.35) (8,17 ) 

-1354 1732,8 630,5 263,5 -.1093 370,9 1048,1 852,5 -996,0 .9853 184,7 2,24 31 
(.99) (2,85) 0,95) (4,13) (3,95) (2,43) (3,89) (3,02) (2,94) 

Na forma logarítimica 
28,15 .6123 -.4879 .1544 -1,91 .8883 51,7 .96 31 
(2,61) 0,09) 0,25) (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) 0,70) (5,58) 

29,27 .7773 -.0159 .1464 -2,22 -.115 -.9194 .9705 120,5 1,88 29 .57923 
(3,61) 0,64) (.056) (3,69) (2,99) (.92) (5,35) 

Variável dependente em valor 

-1746 437,7 501,7 56,46 -.0345 .8527 37,64 1,32 31 
(3,22) (2,22) (4,48) (3,06) (4,71) 

-938,8 407,02 282,5 45,50 -.0258 232,4 24,55 .9432 66,4 1,644 31 
(2,21) (3,91) (2,98) (3,77) (5,17) (5,29) (.37) 

-1082,0 111,5 67,42 91,50 -.020 39,93 -339,5 .9743 138,8 .926 29 .93100 
(2,53) (.71) (.82) (4,58) (3,31) (1,06) (6,1> 



Tabela 5.5 
RJ - Construções Ucenciadas - Anual - 1944/1978 

CTE CCR LENR TEND. EST. DUS DUR DUM DUA R' F DW N (1965/67) (1968/70) (1971/74) (1975/78) 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 -.1326 .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 
(1,54) (2,0) (1,31) (2,87) (2,99) (1,23) (1,69) 

697,78 -318,24 4,84 45,39 -.01521 -158,25 -194,4 .6987 9,27 2,64 31 .73092 
(2,84) (2,11) (.12) (3,01) (2,22) (4,28) (3,79) 

325,2 170,9 18,08 49,9 -.0195 -171,02 -199,8 -260,4 .6137 5,67 1,39 33 
(1,43) 1,27) (.35) (4,44) (3,96) (3,69) (3,83) (3,99) 

722,9 -247,0 -4,07 57,8 -.0200 -96,04 -237,7 -268,9 .7038 7,81 2,68 31 .70493 
(2,85) (1,38) (.10) (2,4) (2,07) (.70) (1,91) (2,14) 

Na forma logarítimica 

37,16 -2,65 -.15 .1446 .3,09 .2602 2,46 1,12 33 
(2,33 ) (2,85) (.44) (1,98) (2,10) 

56,48 -2,48 .3026 .2195 -5,179 -.473 -.973 .3570 2,40 1,2 33 
(2,90) (3,46) (.72) (2,52) (2,76) (1,43) (1,97) 

40,74 -2,27 -.0447 .1906 -3,512 -.7981 -1,09 .5927 5,82 . 3,73 31 .56642 
(2,38) (2,20) (.14) (2,59) (2,14 ) (2,82) (2,80) 

-.l 
Obs.: Não há observações de construções licenciadas para a variável dummy de 1965/1967. Vl 
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'" Tabela 5.6 
SP - Transmissões Transcritas - Anual - 1944/1978 

CTE CCR LENR TEND. EST. DUS DUR DUM DUA R' F DW N (1965/67) (1968/70) (1971/74) (1975/78) p 

10138 1068,4 -2441 -144,3 .1625 .9297 95,8 .86 34 
(1,3) (.5) (1,72) (l,25) (6,6) 

-6179 4189,6 750,3' -367,4 .147 .9526 135,2 1,14 32 .74104 
(.64) (l,380 (A1) (l,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) (l,91) (3,1) (.1) (.99) 

6796,5 -2925,8 -794,4 -412,0 .1975 141,1 2639,4 2157,4 1046,4 .9706 103,3 1,48 34 
0,06) 0,50) (.56) (2,79) (4,33) (.21) (2,95) (2,18) (.70) 

Na'forma logarítimica 

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) (1,45) (.28) (1,25) (2,19) 
14,96 .4271 -.556 .1099 .5305 .3608 .3545 .9433 74,85 1,23 34 
(3,02) (.82) (1,93) (2,79) 0,0) (3,12) (2,62) 
14,81 .9946 .063 .0889 .8035 .0957 .0740 .9540 86,47 1,58 32 .66522 
(2,50) 0,49) (.14) (2,01) 0,21) (.63) (.36) 
10,78 .059 -.137 .050 -.281 .103 .6042 .7699 .8565 .9670 91,6 1,61 34 
(2,58 (.13) (A4) 0,26) (.66) (.68) (2,93) ,(3,87) (3,59) 

Variável dependente em valor 

1692,1 -762,0 -320,1 -181,8 .8116 .9411 115,9 .84 34 
(.82) (1,3) (.85) (5,97) 02,48) 

-1837,Q4 367,0 289,15 -234,24 .07975 .96i 7 169,35 1,65 32 .66331 
(.71) (.45) (.60) (4,11) (6,44) 

1899,9 -1051,2 -318,78 -220,98 .0948 197,5 -356,2 .9617 113,15 .95 34 
(I,Q9 (1,94) (1,01) (5,51) (6,65) (1,08) (1,06) 

-1061,3 29,85 147,8 -286,6 .1034 57,4 -594,2 .9759 168,9 1,06 32 .56917 
(.49) (.04) (.37) (5,99) (7,86) (.35) (2,26) 



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

Tabela 5.7 
SP -- Construções licenciadas -- Anual -- 1944/1978 

CTE CCR LENR TEND. EST. DUS DUR DUM DUA R 2 F DW N (1965/67) (1968/70) (1971/74) (1975/78) p 

654,3 269,8 -163,7 55,4 -.01015 .5768 9,88 .63 35 
(.4 7) (.70) (.65) (2,72) (2,33) 

-506,7 -248,6 76,47 163,3 -0.0334 .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 37,55 182,7 681,6 623,3 .9193 35,6 2,08 35 
(.18) (1,26) (.33) (4,67) (5,39) (.47) (1,71) (5,81) (3,55) 

Na forma logarítimica 

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 
(4,0) (.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) 

~ 
~ 



correlação nos resíduos (ver os coeficientes dos testes de Durbin
Watson), o aparecimento de coeficientes estimados com o sinal inverso 
do esperado (custos de construção) e a pouca significância dos coefi
cientes relativos à renda. O coeficiente estimado para o estoque assu
me o sinal esperado, assim como as variáveis dummies (para as condi
ções de financiamento) se apresentam, na maioria das equações, 
significativamente diferentes de zero. Tanto a forma logarítimica 
quanto a linear apresentam bons ajustamentos, o que não nos permite 
escolher a melhor formulação funcional entre ambas. 

Com o objetivo de tecer alguns comentários sobre os resultados 
obtidos e discutir alguns pontos levantados nos capítulos anteriores, 
faremos uma análise dos impactos das variáveis explicativas separa
damente. 

5.3.1 O efeito dos custos de construção 

Como assinalamos no capo 2, o efeito da introdução dos custos 
de construção como proxy para preços no modelo está sujeito a uma 
dupla interpretação, ou seja, pode refletir variações sobre a curva de 
oferta (que equivaleriam a variações nos preços dos serviços de habita
çãO), ou deslocamentos da curva devido a alterações de custo geradas 
por outros segmentos da economia. No modelo de Muth, a hipótese 
implícita é que as variações no custo se refletiriam ao longo da curva 
de oferta (em conseqüência de variações na demanda por serviços de 
habitação), o que, dado o setor de construção residencial, participa em 
aproximadamente 30% da construção civil (no Brasil); de modo geral, 
esta não nos parece uma hipótese realista. 

Portanto, podemos supor que, em sua maior parte, as variações 
nos custos de construção refletiriam variações exógenas ao mercado de 
habitações, sendo necessária uma reinterpretação do coeficiente esti
mado para os custos (em lugar de interpretá-lo como variações de 
preço). Como procuramos mostrar no capo 2, as variações nos custos 
de construção levariam a deslocamentos da curva de oferta de habita
ções, o que, levaria - dado o preço dos serviços de habitação aproxi
madamente constantes - a variações no volume de novas unidades 
transacionadas. 

Ao utilizarmos a área licenciada como variável dependente, o 
coeficiente estimado para os custos de construção é significativamente 
negativo na maior parte das equações - à exceção da especificação da 
função na forma linear em São Paulo (na fonua logarítimica ·0 coefi
ciente é também negativo). Segundo nossas interpretações sobre o 
impacto dos custos, e devido ao fato de a variável dependente captar o 
comportamento da produção de novas habitações (como vimos na 
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seçã'o 5.1) podemos concluir que as variações nos custos teriam, efeti
vamente, um impacto no sentido de _ deslocar a curva de oferta de 
novas habitações. 

Ao utilizarmos as transações transcritas como variável dependen
te, o sinal dos coeficientes dos custos se inverte em todas as estima
ções, tanto no Rio de Janeiro como em Sã'o Paulo, o que evidencia a 
impossibilidade da utilizaçã'o dessa medida como aproximaçã'o para as 
transações com novas unidades, exigindo uma reinterpretaçã'o do mo
delo para compreendermos seu comportamento. Como vimos pela 
análise das versões mais recentes do modelo de alterações no estoque, 
o custo da construçã'o influenciaria a escolha do indivíduo entre 
comprar habitações existentes ou novas habitações - uma elevaçã'o 
nos custos de cQnstruçã'o levaria os indivíduos a preferir comprar no 
estoque (as transações transcritas incluem as transações no estoque e 
com novas habitações). Como um aumento de custos contrai a curva 
de oferta, diminuindo as transações com novas habitações, o resultado 
obtido sugere que o impacto de um aumento nos custos levaria as 
transações no estoque a aumentar de forma mais que proporcional a 
queda nas transações com novas unidades. 

Podemos explicar tal comportamento de duas formas diferentes. 
Por um lado, o aumento nos custos pode gerar uma expectativa de 
aumentos futuros, o que levaria os indivíduos a anteciparem suas 
compras; como há uma contraçã'o na oferta de novas .unidades, o au
mento da demanda tenderá a ser dirigido ao estoque, fazendo com que 
as transações no mesmo aumentem mais do que proporcionalmente à 
queda nas transações com novas habitações. 

Uma outra hipótese coerente com tal comportamento, é que o 
aumento dos custos seria acompanhado por aumentos no nível de 
renda, o que levaria os indivíduos a procurar satisfazer o aumento da 
demanda no estoque, como podemos visualizar na figo 5.6. 

O autnento de renda levaria a curva de demanda por serviços de 
DO para Dl, mas, ao mesmo tempo, teríamos uma contraçã'o na oferta 
de novas habitações de So para SI gerada pelo aumento nos custos de 
construçã'o. Como o aumento da- renda nã'o poderá ser satisfeito pela 
aquisiçã'o de um número maior de novas habitações, os indivíduos 
procurarã'o satisfazer o aumento de ~uas necessidadse através de uma 
mudança de posiçã'o 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 Evans6 
8, tal comportamento pode

ria ser explicado através da pressã'o sobre os custos de construçã'o no 
setor residencial, gerado pelo aumento dos gastos na economia 

68EVANS, N.K. Op. cit., p. 191. 
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Figura 5.6 
Simultaneidade dos Aumentos da Renda e dos 

Custos de Construção 

NH 

(cap. 2). Portanto, a evidência apresentada parece indicar que suas 
hipóteses estariam corretas. A elasticidade dos custos de construção 
em relação às unidades transacionadas como um todo no Rio de Ja
neiro - estimada através dos pontos médios. - estaria entre 1,5 e 2,2; 
em relação às construções licenciadas entre 1,3 e 1,7, o que significa 
que um aumento de 10% nos custos de construção levariam a um 
aumento de aproximadamente 17% nas transações no mercado. 

Em São Paulo a elasticidade dos custos de construção em rela
ção às construções licenciadas na forma linear não apresenta um coefi
ciente significante (a um nível de 10%). Do mesmo modo, a elastici
dade em relação às transações transcritas não é significante em algu
mas regressões. Nas equações em que o coeficiente estimado assume o 

- valor esperado e é significante, as elasticidades se situam em torno de 
1 para as transações, e de 2 pàra as construções licenciadas, ou seja, 
um aumento de 10% nos custos levaria a um aumento de 10% nas 
transações, e a uma queda de 20% nas construções licenciadas. 

5.3.2 O impaçto de variações na renda 

A renda tem um impacto positivo sobre a demanda por serviços 
de habitação e, conseqüentemente, sobre o volume de transações no 
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mercado. Entretanto, como procuramos mostrar no capo 2, existem 
algumas peculiaridades no mercado de habitações que fazem com que 
seu efeito não seja direto. Vimos que, através das relações entre o 
crescimento da renda e os custos de construção, por um lado, e a 
disponibilidade 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 existência dessas 
relações, pois o coeficiente da renda não se apresentou significativa
mente diferente de zero a um nível de significância de 5% - tanto 
para as construções licenciadas como para as transações transcritas 
como variáveis dependentes nos dois municípios. Nas estimações em 
que o coeficiente estimado se apresentou diferente de zero, assume 
valores tanto positivos como negativos, não sendo possível a caracteri
zação 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 transcrições 
feitas para o Rio de Janeiro. 

O comportamento observado pode, entretanto, ser creditado a 
essas inter-relações, por um lado, numa análise similar à desenvolvida 
no item anterior. O impacto do aumento da renda sobre as transações 
com novas unidades dependerá de seu impacto sobre os custos de 
construção. No caso desse impacto ser pequeno, haverá um aumento 
nas transações com novas unidades, e vice-versa; a magnitude 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 utili
zarem mais intensivamente os insumos da construção residencial, o 
impacto sobre os custos será maior (ver capo 2). Portanto, o impacto 
dos aumentos de renda sobre os custos e, conseqüentemente, sobre a 
curva de oferta e à produção de novas habitações, dependerá dos seto
res onde o crescimento se dá mais intensivamente, o que pode levar a 
uma variância elevada no coeficien te (efeito) da renda. 

Por outro lado, podemos creditar a não significância dos impac
tos da renda ao fato de a disponibilidade de crédito ao setor variar 
anticiclicamente. Tal hipótese, entretanto, deve sofrer algumas restri
ções quanto à sua aplicação para o caso brasileiro, pois o principal 
ofertante de crédito de um longo prazo durante o período avaliado é o 
Estado. Antes de 1964, o governo atuava no mercado de crédito atra
vés, principalmente, das Caixas Econômicas. Nesse período, podemos 
supor que a oferta de créditos de longo prazo tendesse a variar na 
mesma direção do cicIo, pois em fases de desaceleração do ritmo de 
crescimento deve-se observar uma contenção do crédito fornecido 
pelo governo, o contrário observando-se em fases de aceleração das 
taxas de crescimento. Do mesmo modo, no período posterior a 1964, 
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com a criaçíro do SFH, a compartimentalizaçíro da poupança assegu
rou ao setor recursos que variam em favor do ciclo - tendência acen
tuada a partir de 1966, com a criação do FGTS. Deve-se, entretanto, 
levar tal conclusão com certo cuidado, pois o fenômeno observado 
em outros países - a tendência do crédito ab setor ser residual, como 
uma aplicação de segunda linha -, deve existir também no Brasil, e 
mecanismos de ajustes (como, recentemente, a redistribuição dos 
recursos através da dívida pública) devem ter sido encontrados pelo 
mercado. . 

Portanto, a explicação da não significância dos coeficientes 
estimados para a renda através,' de sua inter-relação com as condições 
de financiamento níro pode ser totalmente aceita para o caso brasilei
ro. Entretanto, a omissíro das condições de financiamento nas equa
ções estimadas pode estar gerando um problema de erro de especifi
cação, o que levaria à existência de viés nos coeficientes estimados, 
sendo o viés tão maior quanto maior for a correlação entre as variáveis 

. omitidas e as incluídas69
• Podemos observar, que ao aplicarmos o 

método de CochranejOrcutt'° com o objetivo de eliminar a autocor
relação nos resíduos, o coeficiente estimado para a renda sofre grandes 
variações, o que pode ser creditado a erros de especificação - a exis
tência de autocorrelação não tem o poder de viesar os estimadores 71 . 

Devido a eSSe fato, ao introduzirmos as variáveis dummies para 
captar'as alterações recentes nas condições de financiamento; devemos 
esperar que o coeficiente estimado da renda tenha um ajustamento 
melhor. Entretanto, a introdução das dummies faz com que somente 
no caso das transmissões transcritas no Rio de Janeiro o coeficiente 
estimado seja significativamente diferente de zero; no caso de São 
Paulo o coeficiente permanece indefmido - possivelmente devido à 
omissão das condições de financiamento para os outros períodos. 

A análise acima sugere que o efeito de variações na renda seria 
positivo ao utilizarmos o total das transações (transmissões transcri
tas)72 , 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. 

6.9Ver JOHNSTON, J. Econometric Methods. New York, McGraw-Hill/Kogaku
sha, 1972. p. 169. 
7o/bid., p. 262. 
71/bid., p. 246. 

72 A elasticidade renda das transmissões no Rio de Janeiro se situou em tomo de 
2,3, o que significa que um aumento de 10% da renda, elevara em 23% as transa
ções no mercado. 
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Finalmente, poderíamos creditar a não significância dos coefi
cientes estimados a aspectos puramente estatísticos ou econométricos. 
Por um lado, a introdução do consumo 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 é menor. Por outro 
lado, observou-se ao longo da série um elevado grau de correlação 
entre 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 multicolinea
ridade, 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 São Paulo, mesmo 
introduzindo-se as condições de financiamento. 

5.3.3 O efeito de variações no estoque 

Como vimos, um aumento no estoque deverá 'tér como efeito a 
diminuição do excesso de demanda, que leva a uma contração na 
demanda por novas habitações (no modelo de Muth) , diminuindo 
desse modo o fluxo de novas unidades. No outro modelo de fluxo x 
estoque apresentado, um aumento no estoque levaria a uma diminui
ção no preço dos serviços, o que desincentivaria a compra de novas 
habitações. Teríamos, segundo as duas formulações, um impacto nega
tivo da expansão do estoque sobre o fluxo de novas unidades. 

Em todas as equações em que as construções licenciadas foram 
introduzidas como variável dependente, o coeficiente estimado é o 
esperado (negativo), apesar do alto coeficiente de correlação entre a 
evolução do estoque e a renda - que poderia gerar problemas de não 
identificação do impacto das duas variáveis, como vimos anterior
mente. 

Ao utilizarmos as transações transcritas como variável depen
dente, o efeito da variação no estoque deixa de ser claro, pois as tran
sações no estoque podem aumentar quando o estoque aumenta, pelo 
fato de o estoque ser maior. Teríamos, portanto, uma reação negativa 
por parte das transações com novas unidades e um efeito possivelmen
te positivo por parte das transações no estoque, o que faz com que o 
efeito de uma variação no estoque sobre as transações efetuadas fique 
indeterminado. 

Os coeficientes estimados nas equações que utilizam as transa
ções transcritas são negativos no caso do Rio de Janeiro e positivos em 
São Paulo, quando utilizamos a forma linear. Podemos atribuir tais 
constatações à indeterminação do efeito da variação no estoque ou à 
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elevada correlação entre essa variável e a renda, pois o coeficiente do 
estoque poderia estar captando os impactos do aumento de renda em 
tais regressões - o que confirmaria as conclusões do item anterior 
sobre o impacto da renda nas transações transcritas. 

5.3.4 As condições de financiamento 

A análise teórica feita no capo 2 mostrou a importância nas con
dições de financiamento na determinação da demanda por habitações. 
Entretanto, não há informações disponíveis quanto à sua evolução no 
caso brasileiro. Para contornar esse problema, foram introduzidas 
variáveis dummy com o objetivo de aproximar o efeito das condições 
de financiamento a partir de 1964 quando da criação do SFH e de 
mecanismos de incentivo ao setor. 

Em anexo, são mostrados os incentivos e as principais alterações 
no setor a partir de 1964. Se juntarmos os incentivos à produção e à 
compra de habitações, podemos dividir a evolução do Sistema Finan
ceiro da Habitação em quatro fases distintas (ver Anexo). A introdu
ção de variáveis dummies para esses períodos captaria o efeito dessas 
alterações (ou fases) de forma global- não é possível distinguirmos o 
efeito de uma queda na taxa de juros de uma variação nos prazos ou 
na legislação (por exemplo), pois as alterações se dão de forma con
junta. 

Ao introduzirmos essas variáveis dummies para esses períodos, 
estamos supondo implicitamente que as condições de financiamento 
permaneceram inalteradas para o restante do período de observação 
(anterior a 1965), o que não ~ uma hipótese irrealista, pois durante 
todo o período anterior a 1964 os financiamentos de longo prazo só 
eram fornecidos pelo governo (Caixas Econômicas Estaduais) com os 
juros e amortizações pagos com base no valor nominal; como conse
qüência os juros seriam negativos devido à inflação, levando a um 
racionamento via quantidade (de financiamento) e não via preços 
(taxas de juros). 

É necessário ressaltar que outras alterações que ocorressem no 
mercado, não captadas pelo modelo, nos anos em que as dummies 
foram introduzidas, seriam captadas como efeito de alterações nas 
condições de financiamento, o que nos obriga a um certo cuidado na 
interpretação dos coeficien tes das dummies. 

No município do Rio de Janeiro, o impacto da introdução do 
SFH sobre as transmissões foi positivo até 1974, sendo que o impacto 
maior se deu no período de 1968/1970. Entre 1975/1976, as altera
ções na legislação levaram a uma queda nas transações. Ao utilizarmos 
as construções licenciadas, o coeficiente estimado das dummies foi 
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negativo, o que sugere que o efeito da introdução ao SFH sobre as 
transações com novas unidades 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 incluídos no modelo) 
que seriam responsáveis por tal comportamento. 

Em termos econométricos, a existência desses fatores poderia 
ser detectada pela elevada sensibilidade dos coeficientes estimados às 
alterações na forma funcional (introdução das variáveis dummies) e à 
introdução do método de Cochrane Orcutt, que estariam sendo vie
sados pela omissão dessas variáveis. Podemos afirmar que o mercado 
de novas habitações 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 maiores 
facilidades de crédito. 

O comportamento das transações com novas habitações a partir 
de 1965 deve ter sido gerado por uma contração na oferta de novas 
habitações. Ao analis:lrmos os fatores que poderiam gerar tal contra
ção, pela análise do capo 2, verifica-se que a única possibilidade seria 
através de um aumento nos custos de terreno, pois os custos diretos 
estão na equação e as condições de financiamento tiveram um impacto 
favorável tanto na produção como no consumo. No gráfico da figo 5.7 
o aumento nos preços de terra contrai a oferta d~ novas habitações, 
gerando uma queda na produção. No caso avaliado, o efeito da contra
ção na oferta teria sido superior ao efeito da expansão da demanda 
sobre as transações com novas unidades, o que levaria a uma diminui
ção do fluxo de ONO para ON] no gráfico. 

É necessário ressaltar que o aumento dos preços do terreno é 
derivado a partir de um aumento na 1emanda por habitações de modo 
geral, o que sugere um processo de caJsação, partindo de um aumento 
na demanda por novas habitações, gp-rando um aumento no preço do 
terreno (caso o governo não aumente:l oferta dos mesmos - figo 2.8), 
que por sua vez contrai a oferta de novas habitações. 

Caso a análise acima esteja correta, o governo ao criar maiores 
facilidades de crédito, não conseguiu, no caso do Rio de Janeiro, gerar 
um impacto positivo ~obre o mercado - no sentido de uma expansão 
da produção - devido à inelasticidade da oferta de terrenos urbanos. 

No município de São Paulo o impacto sobre as transações no 
mercado (transcrições) se deu a partir de 1968 e perdurou até 1974; 
nos períodos 1965/1967 e 1975/1978 não houve um efeito significa
tivo sobre as transações - os coeficientes estimados para as dummies 
não são significativamente diferentes de zero, num intervalo de con
fiança de 10%. Nas construções licenciadas, ao estimarmos a função na 
forma linear, obteve-se um impacto positivo a partir de 1968 (de 
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Figura 5.7 
Efeito de Aumentos no Preço de Terrenos 
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1965/1967 o coeficiente não apresentou significância a um nível de 
10%), e um impacto maior registrado entre 1971 e 1974. Ao estimar
mos a função na forma logarítimica, quando a função apresenta um 
melhor ajustamento, o coeficiente estimado para as dummies deixa de 
ser significante (período de 1968/1970 e 1971/1974), e assumem, 
inclusive, valores negativos (período de 1975/1978), o que sugere um 
comportamento similar ao observado no Rio de Janeiro, embora em 
menores proporções (no caso do Rio de Janeiro o impacto é negativo, 
inclusive para o período 1971/1974). 

O comportamento nos dois municípios foi similar para o caso 
das transações transcritas, onde o impacto da melhora nas condições 
de crédito foi maior no período 1968/1970. As transações com novas 
unidades, por sua vez, apresentam um comportamento diferenciado, o 
que pode ser explicado pela evolução dos custos de terreno. Segundo 
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essa interpretação, o impacto do aumento nos custos do terreno em 
São Paulo não teria sido suficiente para contrair a oferta de novas 
habitações, a ponto de gerar um impacto negativo sobre as transações 
com novas unidades nos períodos anteriores a 1975. A partir daí os 
resultados sugerem uma contração na produção de novas habitações 
também no caso de São Paulo. 

5.4 Comentários e conclusões 

Os resultados obtidos na estimação das equações são de um 
modo geral satisfatórios, o que evidencia a possibilidade de um trata
mento mais rigoroso (formal) no mercado habitacional no Brasil, a par 
das dificuldades de obtenção de séries estatísticas apropriadas. 

Os problemas principais com os quais nos defrontamos na esti
mação das equações (além das limitações dos dados disponíveis) foram 
gerados pela omissão de variáveis consideradas importantes - princi-

. palmente as condições de financiamento e os custos de terreno que, 
como vimos, assumem papel importante ao diminuírmos o nível de 
agregação -, que levam a uma distorção (viés) nos coeficientes esti
mados; e pela existência de uma elevada correlação entre o consumo 
de energia elétrica industrial e a evolução do estoque, principalmente 
no caso de São Paulo, o que tem como conseqüência uma perda da 
precisão da estimação dos coeficientes e faz com que não possamos 
tecer afirmações seguras sobre a significância ou não das variáveis 
explicativas do modelo 73. 

Procuramos contornar tais problemas através de uma análise 
crítica dos resultados obtidos - com base no modelo desenvolvido no 
capo 2 e numa análise econométrica das implicações desses problemas. 
A análise econométrica efetuada parece indicar que os aspectos anticí
clicos sobre a construção de novas habitações, levantados no capo 2, 
têm um papel importante na análise, o que se evidencia pela não signi
ficância, de modo geral, do coeficiente da renda no caso das constru
ções 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 a um maior volume de transações 
no mercado 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 

73Ver por exemplo JOHNSTON, J. Op. cit .• 1972. p. 160-3. 
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conseqüência uma menor expansão do estoque a médio prazo e man
ter os preços dos serviços elevados. No caso de São Paulo o efeito 
líquido 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 comportamento - segundo o 
modelo desenvolvido no capo 2, a única possível - 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 Janeiro, onde o aumento dos preços de terreno teriam sido 
responsáveis por uma contração da oferta capaz de inibir totalmente o 
efeito do aumento da demanda por serviços gerados pela maior facili
dade de crédito. O comportamento dos preços de terreno no Rio de 
Janeiro pode ser explicado pela não expansão da oferta de terrenos 
urbanizados por parte do governo (ver figo 2.8) a uma taxa compatível 
com a do aumento da demanda derivada por terrenos. No caso do 
muniCÍpio de São Paulo, o aumento na oferta de terrenos se deu a 
taxas que pelo menos não geraram um aumento de preços capaz de 
contrair a oferta de novas habitações num montante capaz de inibir o 
impacto da introdução do SFH. 

Um dos principais aspectos levantados pela análise feita acima é 
a importância que os custos de terreno assumem numa análise do 
mercado a um nível menor de agregação, pois nesse caso a expansão 
da oferta da infra-estrutura pelo governo determinará um maior ou 
menor impacto da expansão da demanda por serviços de habitação 
sobre a produção de novas habitações e, conseqüentemente, o impacto 
da expansão da demanda sobre preços e quantidades. Uma política de 
aumento da demanda por habitações - seja através do fornecimento 
de crédito, subsídios diretos, ou outra qualquer - deve, portanto, ser 
acompanhada por uma expansão da oferta de terrenos coerente com a 
expansão da demanda; caso contrário, o efeito da política de incenti
vos à demanda poderá ser totalmente comprometido, tendo como 
conseqüência somente uma forte elevação de preços. 

É nossa opinião, que no caso de países em desenvolvimento -
onde há elevada escassez de serviços de infra-estrutura - , mesmo em 
estudos de mercado de habitações urbanas a nível nacional, o efeito 
do custo do terreno deve ser levado em consideração explicitamente 
na análise. Numa análise similar à desenvolvida anteriormente, caso a 
oferta de terrenos urbanos a nível nacional não se expanda significati
vamente, o efeito de uma política de expansão de demanda por habi
tações ficará extremamente limitado. 

No caso do Brasil, o impacto da política habitacional a nível 
nacional, a partir de 1966, não deve t~r sido diferente do que ocorreu 
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Se olharmos para a tab. 
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5.8, podemos constatar que a oferta dos serviços de infra-estrutura a 
nível nacional teve um comportamento ainda menos satisfatório do 
que no caso dos municípios avaliados, pois a participação desses servi
ços sobre o total de domicílios é menor e a evolução da oferta desses 
serviços na década· foi menor do que no caso dos municípios ava
liados. 

Anos 

1960 
1970 

Tabela 5.8 
Serviços de Infra-estrutura no Total 
dos Domicílios Duráveis Urbanos 

Água 

43,4 
54,4 

Luz 

72,5 
75,6 

Fonte: Censos - IBGE. 

Esgoto 

27,6 
22,3 

Portanto, o impacto da política habitacional no mercado de 
habitações urbanas no Brasil deve ter sido limitado pela escassez de 
terrenos urbanos. O efeito líquido da política deve ter gerado um im
pacto pouco significativo sobre a produção de novas habitações e, 
conseqüentemente, uma expansão do estoque menor que a desejada, 
assim como uma elevação nos preços dos serviços de habitação. 

Com o objetivo de tecer maiores considerações sobre os aspectos 
levantados anteriormente e de analisar a adequação do modelo à aná
lise de curto prazo, faremos no capo 6 uma análise do comportamento 
do mercado, nos dois municípios, a partir de 1966. 
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6. O COMPORTAMENTO DO MERCADO NO CURTO PRAZO 
-ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM ANOS RECENTES 

Como tivemos oportunidade de ressaltar no capítulo anterior, 
um dos principais fatores limitativos à expansão de setores que neces
sitam de um prazo maior de maturação dos investimentos (em países 

. em desenvolvimento), como é o caso do setor habitacional, é a inexis
tência de entidades dispostas a fornecer créditos de longo prazo. 

Com o intuito de possibilitar condições de funcionamento ao 
mercado habitacional, o governo brasileiro tem se preocupado, nas 
duas últimas décadas principalmente, em criar mecanismos de incen
tivo ao setor. As formas básicas encontradas pelo governo para fazer 
frente a esses problemas foram a introdução da correção monetária 
como mecanismo de manutenção do valor real dos contratos e, no 
caso específico do mercado habitacional, a criação do Sistema Finan
ceiro da Habitação que tem como objetivos direcionar recursos fman
ceiros para o setor, fornecendo créditos de longo prazo, tanto à 
compra quanto à produção de habitações, e possibilitar às 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 à captação de 
Letras Imobiliárias, das Sociedades de Crédito Imobiliário, e aos recur
sos das Caixas Econômicas, o volume de recursos disponíveis para o 
setor cresceu de forma acentuada. A partir de 1971 com uma nova 
regulamentação das aplicações do setor (principalmente através da 
RC-24f71), o volume de crédito disponível para as aplicações em 
imóveis em diferentes faixas de renda aumentou de forma significa
tiva. 

Como vimos no capo 2, as condições de fmanciamento, tanto 
para a compra como para a produção de habitações, desempenham pa
pel extremamente importante na determinação da oferta e da de- . 
manda no setor. Portanto,.à primeira vista, a política habitacional ao 
dir.ecionar recursos financeiros para o setor agiu no sentido de expan
dir tanto a oferta como a demanda por habitações. Caso tal afirmação 
se verificasse, deveríamos observar uma expansão mais que proporcio
nal sobre as quantidades produzidas do que sobre os preços de mer
cado (fig. 6.1). Tal conclusão, se confrontada com a evidência empí
rica, (ver tab. 6.1) não nos parece correta, pois, enquanto a área resi
dencial aprovada para a construção no Rio de Janeiro aumentava de 
46,78% no período do boom de 1971/1973, o aumento real dos 
preços no mesmo período foi de 84,54%; nos anos seguintes verifica-se 
um aumento contínuo dos preços e uma queda na área residencial 
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Tabela 6.1 
Evolução na Área Residencial e de Preços de Novas Habitações 

no RJ e em SP 

Rio de Janeiro 

Anos Área Residencial 
(1.000 m2) 

1966 575,1 
1967 417,7 
1968 1.662,2 
1969 2.019,4 
1970 2.607,1 
1971 1.218,5 
1972 1.583,5 
1973 1.788,6 
1974 1.518,9 
1975 1.330,5 
1976 1.248,8 
1977 1.237,9 
1978 1.337,3 

* Média de 6 meses. 
** Média de 9 meses. 
- Dados inexistentes. 

Preço Médio 
em UPC 

1.115,2 
1.776,3 
1.985,5 
2.598,0 
2.787,0 
4.501,0 
4.458,7 
4.364,5* 

São Paulo 

Área Residencial Preço Médio 
(l.000 m 2) em UPC 

1.843,2 
2.624,6 
3.630,0 
4.328,5 
4.039,0 
4.856,3 1.560,7** 
7.134,8 1.651,7** 
4.906,6 2.196,0 
3.076,2 2.764,7 
2.413,0 3.272,7 
3.293,3 3.528,2 
2.950,7 3.639,7** 
2.660,1 

Fonte: Boletim Estat(stico - IBGE e Pesquisa de Comercialização de Imóveis 
BNH-NEURB. 

aprovada - em São Paulo o aumento real de preços não atinge aos 
,níveis do Rio de Janeiro, mas também é elevado (41% entre 1971/ 
1973). 

Podemos constatar o elevado aumento de preços nas figs. 6_2 e 
6.3, onde temos índices de evolução de preço médio de comercializa
ção dos imóveis e de aluguel no Rio de Janeiro e em São Paulo compa
rados à evolução dos custos de construção. Verifica-se que principal
mente a partir de 1971, tanto os preços de aluguel como de comercia
lização no Rio de Janeiro e em São Paulo apresentam uma acelerada 
elevação, enquanto os custos de construçao se mantêm relativamente 
estáveis ao longo do período. 

A evolução dos preços de aluguel no Rio de Janeiro (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/ 
/1974, entretanto, o índice de preços de aluguel sofre um aumento 
violento divergindo de modo acentuado da evolução dos custos de 
construção. Em 1977/4? os preços de aluguel atingem a valorização 
máxima, uma valorização real de 286% em média para o Rio de J a
neiro, com relação a 1971. A evolução dos preços de comercialização 
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286,2 

Figura 6.1 
Impacto das Condições de Financiamento 

H NH 

Figura 6.2 
RJ - Evolução dos Preços Reais de Al\1gue1 
e dos Custos de Constfjlção -- 1966/1978 

(Base 1971/2? = 100) 

77/4 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Fonte: Boletim Estat(stico - IBGE e Pesquisa de Alugu~is BNH / NEURB .. 
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, Figura 6.3 
RJ - Evolução dos Preços Reais de Comercialização 

de Novas Unidades e do Custo Real de Construção - 1971/1978 
(Base 1971/29 = 1 (0) 

447 

285 

176 

100 

2/71 72 73 74 75 76 77 78 

Fonte: lbid. (tab.6.1). 

no Rio de Janeiro (fig. 6.3) apresenta uma tendência mais acentuada 
de elevação nos preços, sendo que a valorização máxima ocorreu em 
1977/1 '?, e se situou em 44 7%; em média, com relação a 1971. _ 

Em São Paulo, o fenômeno é basicamente o mesmo, diferindo 
apenas em grau; a valorizaçã'o dos aluguéis atingiu seu ponto máximo 
em 1976/1'?, 181% em relação a 1971, e a dos preços de comerciali
zação em 1976/3'?, 241,6% em relação a 1971. 

Como podemos observar, uma tal elevação de preços deveria ter 
gerado grandes incentivos ao aumento da produçã'o de novas habita
ções, o que efetivamente não ocorreu; pelo contrário, como podemos 
constatar na tab. 6.1, a partir de 1973 verifica-se uma queda nas cons
truções licenciadàs nó Rio de Janeiro e ~m São Paulo, o que coincide 
com o período de maiores elevações nos preços, tanto de aluguéis 

94 



181 

Figura 6.4 
SP - Evolução dos Preços Reais de Aluguel 
e dos Custos de Construção -- 1966/1978 

(Base 1971/2<? = 100) 

r--_"" 
I , • 

.I ' ., ,.--'" " '\ 
, V \. ... 

"/ 
--./ 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Fonte: Ibid. Oab. 6.2) 

como de comercialização. Devemos observar ainda, que a divergência 
entre os preços de aluguel (ou comercialização) e os custos de cons
trução se dá a partir de 1971/1972, o que coincide com maior dispo
nibilidade de crédito para aplicação em diferentes faixas do mercado. 

Portanto, os efeitos da política habitacional empreendida pelo 
governo, principalmente em relação à cidade do Rio de Janeiro, foram 
o contrário daqueles desejados pelas autoridades que executam, pois 
os impactos sobre as quantidades transacionadas no mercado foram 
passageiros e, ao que parece, as conseqüências em termos de preços 
extremamente perversas, o que limitou a capacidade de compra das 
diversas classes de renda em lugar de permitir maiores possibilidades 
de consumo de habitações como deveríamos esperar, utilizando uma 
análise agregada do setor. 

95 



Figura 6.5 
SP - Evolução dos Preços Reais de Comercialização 

de Novas Unidades e dos Custos de Construção 1966/1978 
(Base 1971/2? = 100) 

241,6 76/3 

66 67 68 69 70 7J 72 73 74 75 76 78 

Fonte: Ibid. (tab. 6.1) 

Segundo os modelos macroeconômicos por nós avaliados no 
capo 2, deveríamos observar um resultado extremamente diferente do 
obtido pela política habitacional. A verificação dos fatores que gera
ram tal comportamento é extremamente importante para a compreen
são do comportamento do mercado e, conseqüentemente, nos auxi
liará na avaliação da adequação dos modelos agregados para li expli
cação do comportamento do setor. 

No presente capítulo faremos uma análise do comportamento 
do mercado nos municípios do Rio de Janeiro e 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 ut~adas no capo 5 - sobre o preço de alu-
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210,4 

Figura 6.6 
RJ -- Evolução dos Preços Reais de 

Comercialização por M2 
- 1973/1978 

(Base 73/2? = 100) 

73 74 

-IPMQ 

,-, 
CCR-...-------.,.- .... ---- ... -

... -.... ,.' 
'--. ... ...,,' 

75 76 77 78 

Fonte: Ibid. (tab.6.1) 

guéis (a partir de 1966 para o Rio de Janeiro, e de 1971 para São 
Paulo); o preço de comercialização de novas unidades e das caracterís
ticas das unidades transacionadas no âmbito do SBPE (a partir de 
1971) - número de unidades, tamanho etc. 

Com base nos dados disponíveis, farelllús na primeira seção uma 
análise do comportamento da relação entre preços de aluguel e de 
comercialização no período; na segunda avaliaremos a aplicabilidade 
do modelo de ajustamentos de estoque à análise de curto prazo; na 
terceira seção faremos um análise do comportamento do mercado ao 
nível de zonas na cidade do Rio de Janeiro; fmalmente, na quarta se
ção apresentaremos alguns comentários sobre os resultados obtidos. 
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Figura 6.7 
Variações no Preço de Aluguel 

Eo E No N, NH 

6.1 A relação entre preços de comercialização e de aluguel 

o modelo de Muth por nós avaliado anteriormente, entre ou
tros, se utiliza da relação entre preços de aluguel e de comercialização 
para explicar o comportamento das transações no mercado. Muth 
supunha haver basicamente uma taxa de retorno de equilíbrio de 
longo prazo, e que o excesso de estoque desejado sobre o existente 
seria refletido através de um preço de aluguel corrente superio~ àquele 
de equilíbrio de longo prazo. 

Portanto, um aumento na relação entre preços de aluguel e de 
comercialização estaria refletindo um excesso 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 modelos de ajustamento de estoque sugerem, do mesmo 
modo, uma relação direta entre as transações com novas unidades e a 
razão entre preços de alguel e os custos de construção (e não com o 
preço de comercialização). 

Com o intuito de testar essa hipótese para o caso de ajustamen
tos em cidades de grande porte, tomamos nas cidades do Rio de Janei
ro e São Paulo os preços de aluguel e de comercialização de novas uni-
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Tabela 6.2 
Impacto da Relação entre Preços de Aluguel e de Comercialização 

Constante RAT R' F DW 1/ 

Zona 1 175,24 11,745 .005 .139 .71 29 
0,04) (0,37) 

Zona 2 115,94 16,469 .014 .378 2,09 29 
(0,89) (0,61) 

Zona 3 243,99 -17,216 .020 .557 1,77 29 
(1,75) (-0,75) 

RJ 1.176 -41,184 .018 .517 1,08 29 
(3,65) (-0,72) 

SP 21,71 177239 .188 5,32 1,0 25 
(.05) (2,30) 

sp* 1.744 -169888 .613 33,2 2,72 23 
(3,27) (-2,08) 

* Utilizou-se o método de Cochrane/Orcutt para eliminar a autocorrelação nos 
resíduos . 

. dades, dados trimestrais, no período de 1971 a 1978, obtidos através 
das pesquisas do BNH/NEURB sobre o preço das unidades transacio
nadas no âmbito do SBPE (através do qual são transacionadas aproxi-· 
mádamente 60% das novas unidades comercializadas no mercado), e 
de preços de aluguel no Rio de Janeiro. 

Tal pesquisa nos fornece dados não só sobre a cidade como um 
todo, mas também para as zonas em que a cidade é dividida. Utilizan
do-se do método de mínimos quadrados simples, similarmente a Muth, 
foram estimadas equações para três zonas distintas e para a cidade 
como um todo; a seguir apresentamos os resultados obtidos74

• 

NUM=a1 + a2 + RAT + u 

74 Além dos resultados apresentados nas tabs. 6.2 e 6.3, tentararn-se outras 
fonnas funcionais utilizando-se defasagens para as relações (de preÇ(ls), mas não 
foram obtidos melhores ajustamentos. As zonas são compostas dos seguintes 
bairros: 
Zona 1 - Alto da Boa Vista, Arpoador, Bairro Peixoto, Barra da Tijuca, Copa

cabana, Ipanema, Leblon e Lagoa. 
Zona 2 - Botafogo, Catete, Cosrne Velho, Flamengo, Laranjeiras, Santa Tereza 

e Urca. 
Zona 3 - Abolição, Água Santa, Bangu, Campo Grande, Cascadura, Engenho de 

Dentro, Mangueira, Piedade, Santa Cruz etc. 
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onde: 

NUM número de unidades comercializadas no trimestre no caso das 
zonas ou construções licenciadas para as cidades do Rio de J a
nciro e São Paulo 

RA T relação entre preços de aluguel e de comercialização por trimes
tre 

u erro aleatório com média zero e variância 62
• 

Como podemos observar, contrariamente ao que 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 
coeficiente estimado é negativo, para o que não há justificativa teórica 
possível no modelo. Esses resultados nos indicam que a um nível 
menor de agregação - o modelo foi testado a nível nacional - o 
modelo apresentado não é passível de generalização, 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. 

Tabela 6.3 
Impacto da Relação entre Preços de Aluguel e Custos de Construção 

Constante RAT R' F DW 1) 

Zona 1 21)9,7 254,8 .0024 .06 .71 29 
(1,89) (26) 

Zona 3 51,7 1.4 75 .049 1,4 .73 29 
(.98) 0,18) 

R.J 867 1.135 .006 .17 1,02 29 
(4.1) (.41 ) 

SP 2.245,5 -164,8 .362 15,9 .63 30 
(7,24) (3,98) 

SP* 1.785,3 -105,9 .659 52,1 2,05 29 
(2,69) (1,25) 

* Utilizou-,,~ o método de Cochranc/Orcutt para eliminar a autocorrelação nos 
resíduos. . 
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Tabela 6.4 
Relação entre Preço de Aluguel e de Comercialização 

Constante PHB R' F DW TI 

Zona I 5,153 .00386 .8585 163,8 2,04 29 
0,44) 02,79) 

Zona 2 4,254 .00322 .8881 214,3 1,21 29 
(5,04) (14,64) 

Zona 2* 33,15 .00002 .9772 1.113 1,17 28 
(5,0) (.08) 

Zona 3 2,718 .00372 .7298 72,9 1,18 29 
0,51) (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 1.126,1 .00005 .9550 445,5 .667 23 
(4,81) (.08) 

* Utilizou-se o método de Cochrane/Orcutt para eliminar a autocorrelação nos 
resíduos. 

Como vimos nas figs. 6.1. a 6.7, houve uma acentuada elevação 
na razão entre preços de aluguel e os custos de construção em ambas 
as cidades, o que, segundo o modelo, deveria gerar um aumento na 
produçãO de novas unidades. A pequena alteração nas transações com 
novas unidades, assim como o elevado aumento de preços pode ser 
explicado por uma retração na curva de oferta de habitações, como 
vimos pela análise do capo 5. Segundo essa análise, um aumento nos 
preços de terrenos geraria uma contração na oferta de novas habita
ções, desincentivando um aumento líquido do fluxo de novas habi
tações. 

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. Entretanto, tal fato por si só não explicaria um aumento de 
84% nos preços de comercialização no Rio de Janeiro entre 1971/ 
/1973, nem o aumento observado nos anos subseqüentes. 
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A legislação sobre o uso do solo, como vimos no cap.4, tem 
poder de aumentar o preço médio por unidade, pois as exigências -
tais como: garagens, áreas de lazer etc. - levariam a um aumento nos 
custos por m2 da área residencial construída; mas, do mesmo modo, a 
legislação não teria a capacidade de gerar a elevação de preços obser-
vada75 . • 

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. 

Por outro lado, os modelos de ajustamento de estoques recentes 
supõem, implicitamente, uma relação estável entre o preço de comer
cialização e o preço de alugue1. Com o objetivo de verificar a estabili
dade dessa relação ao longo do tempo, assim como quantificar a taxa 
de retomo existente no mercado, faremos regressões, utilizando-se o 
método de mínimos quadrados simples, para as zonas mencionadas 
anteriormente e para as cidades do Rio -de Janeiro e de São Paulo. 
Estimamos equações da forma: 

onde: 

ALG preço médio de aluguel 
PHB preço médio de comercialização (SBPE) 

Os resultados obtidos com tal formulação encontram-se na tab. 
6.4. Como constatamos, 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 autocorrelação nos resíduos (teste 
de Durbin/Watson), ao aplicarmos o método de Cochrane/Orcutt a 
autocorrelação não desapareceu e os coeficientes estimados sofreram 
violentas alterações, o que nos indica que deve ter havido omissão de 

75Como já assinalamos anteriormente, Mauricio Schulman (ex-presidente do 
BNH), em entrevista ao Jornal do Brasil, estimoU uma elevação de 10% nos cus
tos de construção com a nova legislação sobre o uso do solo e de incêndio. Por 
outro lado, o impacto seria único e não contínuo como o observado. 
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variáveis; entretanto, tal fato não altera a conclusão acima, pois a rela
ção é estável diretamente ou via outras variáveis. 

Um fato inesperado foi o aparecimento da constante com o coe
ficiente significativamente diferente de zero no caso da estimação para 
as zonas do Rio de Janeiro - no caso das cidades tal coeficiente assu
me o valor esperado, não diferindo significativamente de zero. De 
acordo com a teoria do capital 7 

6 , o coeficiente estimado b 2 repre
senta a taxa de desconto do valor do fluxo futuro dos serviços de 
habitação, ou seja, é a relação entre o fluxo de serviços multiplicado 
pelo seu preço (user's cost) e o valor do estoque. O aparecimento da 
constante com o coeficiente significante positivo significa que para as 
zonas mencionadas a taxa de desconto seria dimuída dessa constante, 
evidenciando a existência de ganhos 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, Jar
dim Botânico etc.) e menores na zona 3(bairros próximos ao centro). 

No caso das cidades do 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 padrão extremamente pequeno - como 
podemos atestar através da estatística t. No caso das zonas, a taxa se 
situou em torno de 0,37%, a.m. E necessário observar que a taxa de 
desconto efetivamente observada deve ser maior que a estimada, pois 
o preço de aluguel utilizado se refere ao estoque como um todo, 
enquanto o preço de comercialização refere-se somente às novas uni
dades. 

Podemos concluir, com base nos resultados acima, que o preço 
de aluguel e o preço de comercialização guardam uma relação extre
mamente estável. Se considerarmos que nesse período ocorreram 
grandes alterações no mercado, fica evidenciado que os preços tendem 
a variar conjuntamente, obedecendo uma relação aproximadamente 
constante. 

A análise acima evidenciou os problemas da aplicação dos mode
los de alterações no estoque na forma como foram formulados à aná
lise do comportan}ento do mercado a um nível menor de agregação, 
pois outras variáveis - como o custo do terreno - e o processo de 
interação entre as localizações devem ser levados em consideração pelo 
modelo a ser utilizado. 

76F1SCHER, I. The Nature ofCapital and Income. New York, MacMillan, 1906. 
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~ 

T'Ib~la 6.5 
RJ - Transmissões Transcritas (Número) - Trimestral (1966/75) 

cn: CCR ALGR LEN TEND EST DW, DW, DW, DE, DE, R' F DW N 

~30142 297,1 1.433,8 97,28 .8451 49,1 1,70 31 
(4,68) (5,86) (1,\ 2) (2,84) 

45579 160,0 1.418,6 296,2 ~.7739 .8720 44,3 2,26 31 
( 1,39) (2,13) (\,2) (3,26) (2,34) 

35023 151,3 1.213 258,6 ~.6209 915,3 374,7 .8869 31,4 2A3 31 
(\ ,02) (1,94) (1.04) (2,52) (\ ,79) (\ ,58) ( .49) 

107756 .2628 2.410,7 447,8 ~1,39 .8460 31,6 1.98 28 
(4,60) (.14) (\ ,66) (5,5) (5,44) 

91717 .817 1.737,6 410,4 -1,18 796 -12,6 .8661 21,7 2,15 28 
(3,54) (.42) (l,35) (4,48) (3,99) (\,\3) ( .01) 

28704,2 153,5 .895 1.243 237,3 -.552 1.050,6 475,1 .8813 21,2 2,22 28 
(.68) (\ ,84) (.49) (\ ,O) (1,86) (\ ,25) (\,54) <.59) 



Com o objetivo de verificar a adequação do modelo à análise de 
curto prazo, assim como analisar mais detalhadamente o comporta
mento do mercado, faremos estimações da equação de ajustamentos 
de estoque. 

6.2 Estimações da equação de ajustamento no estoque no curto 
prazo 

Mostraremos o ajustamento dos dados de curto prazo ao esti
marmos a equação de ajustamento no estoque - definida na seção 5.3. 
Os dados disponíveis são basicamente os mesmos utilizados na análise 
do capo 5, mais os preços de comercialização e de aluguel para ambas 
as cidades. Como na seção 5.3, as condições de financiamento foram 
introduzidas através de variáveis dummies. 

6.2.1 As transações no mercado como variável dependente 

Nas tabs. 6.5 e 6.6 mostramos as estimações com as transmissões 
transcritas como variável dependente. Os custos de construção apre
sentam, do mesmo modo que na análise de longo prazo, um coeficien
te significativamente positivo tanto no Rio de Janeiro como em São 
Paulo. Como vimos, o impacto positivo dos custos sobre as transações 
com o estoque podem ser creditados a um processo de expectativas de 
aumento nos preços futuros ou ao efeito anticíclico da renda sobre os 
custos de construção 77. 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 transações no mercado no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, de um modo geral, superiores àqueles estimados no 
longo prazo em aproximadamente 40% (as elasticidades no Rio de 
Janeiro e em São Paulo se situaram em torno de 1,8 e 1, respectiva
mente y. 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 transcritas é 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 em São Paulo, dependendo do coeficiente 
utilizado. É necessário assinalar que no caso de São Paulo ocorrem 
variações elevadas no coeficiente estimado da renda ao mudarmos a 

77Vcr 5.3.1, capo 5. 
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- Tabela 6.6 o 
0\ SP - Transmissões Transcritas (Número) - Trimestral (1966/78) 

Cf E CCR ALGR LEN TEND EST DW, DW, DW, DE, DE, R' F DW N/a 

-90239 223,8 15469,6 56,01 .8074 67,1 .798 52 
(2,27) (2,Q9) (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) 

-120260 244,6 4216,5 -494,6 1,12 3965,9 14,98 1827 .8599 38,5 1,25 52 
(3,28) (2,40) (.60) (2,46) (3,58) (2,92) (.08) (.69) 

-109659 318,4 8713,6 -265,5 .579 3510,4 2127,8 5275,3 1856,5 .8774 38,5 1,42 52 
(3,14) (3,14) (1,23) (1,15) (1,56) (1,94) (.71) (1,30) (.37) 

-117240 300,4 7902,2 -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) 

-133754 279,2 13440 -316,8 .6373 2531 2145,6 .884 55,9 1,99 51í.35982 
(3,37) (2,35) (1,83) (1,58) (1,79) (1,87) (1,51) 

-146145 242,97 14013,4 -466,5 .8172 2318,6 -902,9 180,5 .8809 45,4 2,02 51/.44972 
(3,24) (1,91) (1,84) (1,61) (1,96) (1,41) (.49) (,07) 

-191888 16,05 29464 -815,5 .6301 .8581 36,3 1,95 29/.29791 
(4,82) (2,90) (3,40) (3,41) (1,97) 

-181913 16,07 28344 -778,1 .5825 .8539 36,5 1,38 30 
(4,84) (3,70) (3,03) (4,1) (2,12) 

-208260 19,40 27461 -995,9 .9523 1697,5 -1170,6 .8439 18,93 1,48 28 
(4,88) (2,92) (2,61) (3,68) (2,32) (.72) (.90) 

-213140 20,24 27866 -1035,3. .9854 437,8 -1325,7 .8448 18,14 1,91 27/.26046 
(4,47) (2,66) (2,84) (3,17) (2,00) (.05) (.90) 

-215151 415,8 24,46 20634 -1208,2 1,027 1046,2 -15,25 - .8693 19,01 1,77 28 
(5,36) (1,97) (3,63) (1,97) (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) 



forma funcional, ou ao tentarmos eliminar a autocorrelação nos resí
duos, o que 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 positivo sobre as transcrições em São Paulo, 
enquanto no Rio de Janeiro esse efeito é negativo. Tal fato pode ser 
explicado, tal como no capo 5, através do fato de que o efeito do au
mento do estoque sobre as transações com o estoque é superior à 
redução sobre as transações com novas unidades; ou através da elevada 
correlação entre o crescimento da renda e a evolução do estoque em 
São Paulo, que na amostra também é elevada (0,97), o que poderia 
estar gerando problemas de multicolinearidade. 

Ao introduzirmos as variáveis dummies para captar as alterações 
nas condições de financiamento verifica-se que no caso do Rio de 
Janeiro houve um impacto positivo sobre as transcrições no período 
de 68/3C! a 71/2C! ; o coeficiente das dummies de 71/3C! a 74/3C! não 
se apresentou. Significativamente diferente de zero 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 68/3C! a 71/2C! , e entre 74/1 C! e 76/3C!, o que 
nos indica que as alterações nas condições de finarlciamento ocorridas 
nesses períodos tiveram um impacto positivo sobre as transações efe
tuadas no mercado. 

Utilizamos ainda o preço de aluguel em lugar dos custos de 
construção. O preço de aluguel é o preço observado no estoque, que 
determinará o retomo na produção de habitações. 

Como podemos observar na figo 6.8 o aumento nos preços de 
aluguel é gerado por uma expansão da demanda por serviços de habi
tações (DO para Dl )78, o que tem um impacto positivo sobre as tran
sações com novas habitações (NO para Nl)' O volume de transações 
no estoque dependerá 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 impacto 
positivo sobre as transcrições. 

78Que no caso de a demanda por serviços depender do fluxo de novas habita
ções, pode ser gerada através de uma contração na oferta de novas habitações, 
além dos fatores que afetam diretaJ1lente,a demanda. 
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Tabela 6.7 
R1 - Construções Licenciadas (Área) - Trimestral (1966-78) 

CTE CCR ALGR LEN TEND EST DW1 DW 2 DW, DE 2 DE, R2 F DW N 

3673,2 7,46 -154,7 14,42 -.0415 .l181 1,57 1,67 52 
(.72) (.64) 0,13) (1,21) (.87) 

4573 -2,98 -39,99 13,68 -.04904 372,8 -247,7 128,8 .4988 6,25 2,41 52 
0,78) (.30) (.36) 0,22) 0,24) (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) 0,83 ) 0,44) 

8185,8 -.4153 -25,82 29,42 -.0948 .l625 1,89 1,63 44 
(2,40) 0,86) (.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) ( .l3) (.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) 0,37) 0,99) (2,76) 

11156 11,54 -.1569 192,4 48,86 -.1346 - -255,6 -513,0 -861,1 .3302 2,16 1,96 44 
0,82) (.86) (.48) (.95) (2,62) (2,10) 0,51) (2,10) (2,85) 



Figura 6.8 
Impacto da Renda sobre os Preços de Aluguel 

DI 

Eo E 

o coeficiente estimado não é significativamente diferente de 
zero para a cidade do Rio de Janeiro; em São Paulo o impacto é posi
tivo. Um comportamento como o observado no Rio de Janeiro pode 
ser gerado por uma contração na curva de oferta de novas habitações, 
de modo a desincentivar a sua produção, tendo com resultante uma 
indefmição quanto ao efeito líquido da variação nos preços de aluguel. 

'Mesmo no caso de São Paulo o impacto das variações nos preços de 
aluguel é pequeno, situando-se a elasticidade em 0,61, o que sugere a 
existência de uma ambigüidade, com o efeito positivo sobre as transa-

. çõ~s no estoque e negativo sobre as novas unidades. A possível contra
ção na oferta de novas habitações geraria, então, um I(feito de queda 
na produção de novas unidades e, indiretamente, levaria a uma expan
são da demanda por serviços, aumentando mais ainda os preços de 
aluguel. 

6.2.2 As construções licenciadas como variável dependente 

Ao utilizarmos as construções licenciadas como variável depen
dente, tal como nas estimações de longo prazo, os coeficientes estima-
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- Tabela 6.8 - SP - Construções Licenciadas (Área) - Trimestral (1966/78) o 

CTE CCR ALGR LEN TEND EST DW, DW, . DW. DE, DE. R' F DW N/p 

8061 -19,0 -521 34,68 -.0341 .0481 .594 .427 52 
0,45) (1,22) (.47) 0,39) (.84) 

684,2 -11,07 1084,7 -11,29 -.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) 0,97) (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 
(4,03) (1,38) (.31) (5,60) (4,73) (2,76) (8,92) (2,85) 
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 ) 0,65) (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) 0,77) (3,75) (.96) 0,04) 

10590,8 28,23 .145 37.8,2 68,87 -.1765 700,1 358,4 .7983 11,31 1,56 28 
(1,95) (.99) (.162) . (.28) (1,66) (3,28) (3,01) (1,52) 

11710,5 7,02 -.626 1356,3 77,42 -.2179 337,7 261,3 .8213 12,47 2,08 27/.3593 
(2,03) (.25) (.60) (1,08) 0,54) (3,63) (.91) (.98) 



dos para as variáveis sofrem grandes modificações, como podemos 
observar nas tabs. 6.7 e 6,8. 

No caso do município do Rio de Janeiro as variáveis, à exceção 
das condições de financiamento, explicam muito pouco das variações 
nas construções licenciadas. Os coeficientes dos custos de construção e 
da renda não são significativamente diferentes de zero a um nível de 
10% e o do estoque só é significante a um nível próximo a 10%. O 
coeficiente das dummies, entretanto, é significativamente diferente de 
zero para todos os períodos em que foram introduzidas, o que nos 
indica que as alterações nas condições de financiamento, ou nos incen
tivos dados ao setor, foram responsáveis por grande parte das variações 
nas construções licenciadas no caso do Rio de Janeiro. 

No município de São Paulo se observa um comportamento simi
lar àquele estimado no longo prazo. O coeficiente dos custos de cons
trução é significativamente diferente 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 deixa de ser significante, o que põe em dúvida o poder dos 
custos de construção em afetar as construções licenciadas no curto 
prazo também no caso de São Paulo. 

O coeficiente da renda também não é signit1cativamente diferen
te de zero, o que pode ser explicado pelo efeito anticíclico do custo, 
como vimos no capo 5. O impacto do estoque é negativo, com o coefi
ciente significante a um nível de 5%, como deveríamos esperar. As 
dummies têm seus coeficientes positivos e significantes; o impacto 
maior sobre as construções licet)ciadas se deu no período de 71/4? a 
74/3~. . 

Ao introduzirmos os preços de aluguel na equação, o coeficiente 
estimado não é significativamente diferente de zero para o Rio de 
Janeiro e para São Paulo, o que pode ser explicado pela contração da 
curva de oferta a partir de variáveis não incluídas na equação, como 
vimos no item anterior. É necessário observarmos ainda que a introdu
ção dos preços de aluguéis no Rio de Janeiro leva a grandes alterações 
nos coeficientes estimados - a tendência e o estoque passam a ser 
significantes a um nível de 5% -, principalmente no caso das dummies 
que passam a ter um coeficiente negativo e significante. 

6.2.3 O preço dos aluguéis como variável dependente 

O preço dos aluguéis (preço observado no estoque) deve variar 
diretamente com a demanda por serviços de habitação no curto e mé
dio prazos - dado o estoque relativamente constante. Portanto, as 
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Tabela 6.9 
RJ ~ Aluguéis ~ Pesquisa BNH ~ Trimestral (1966(78) 

CTE CCR LENR TEND EST DW, DW, DW J DF, DE, R' ,. DW N 

9721,7 18,48 390,97 31,32 -.1137 .7123 24.14 .74 44 
(2,35) (2,04) 0,12) (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 
(1,28) (1,17) 0,04) (1,35) (1,45 ) (J ,59) (2,31 ) (2,09) 

5078,2 -10,56 162,31 22,92 -.0549 -154,5 -327,7 -77,7 -86.16 .8745 31,36 1.65 44 
(1,68) (1,60) (1,39) (2,16) (1,74) (2,08) (2,56) (.43) (.37 ) 

60S 2,3 -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) 



!n 

vanavels que afetam a demanda por serviços têm um impacto direto 
sobre os preços de aluguel no curto prazo. 

Os resultados obtidos ao utilizarmos o preço de aluguel como 
variável dependente se encontram nas tabs. 6. t) e b.1 O a seguir. Obser
vamos que o ajustamento das variáveis é coerente com as hipóteses 
teóricas, à exceção do coeficiente dos custos de construção que apre
sentam um coeficiente estimado negativo, tanto no caso do Rio de 
Janeiro como de São Paulo. 

O custo de construção determinará a escolha dos indivíduos em 
comprar novas unidades ou no estoque, para um determinado nível de 
demanda, e não exerce, diretamente, pressão alguma sobre os preços 
no estoque. Os custos de construção só teriam algum impacto sobre os 
preços de aluguel (demanda por serviços), no caso de supormos que a 
demanda pelo estoque dependa do fluxo de novas unidades 7 9. Tal 
hipótese nos diz que os indivíduos ao demandarem habitações olha
riam para a taxa de expansão do estoque, pois uma elevada taxa de 
expansão hoje, implicaria numa queda (ou menor crescimento) do 
preço dos imóveis no futuro, o que gera uma perda (ou um ganho 
menor) de capital. Portanto, uma maior taxa de expansão do estoque 
geraria uma contração na demanda pelo estoque. Um aumento nos 
custos tende a contrair a curva de oferta de novas habitações, e gerar 
uma diminuição da produção de novas unidades; o que teria como 
conseqüência um aumento nos preços de aluguel (através da expansão 
da demanda). 

O coeficiente estimado dos custos de construção não apresenta 
o sinal esperado (positivo) segundo a hipótese acima, e também não é 
neutro - como deveríamos esperar, caso a demanda por serviços não 
fosse função do fluxo de novas unidades. Caso não tenhamos proble
mas econométricos que estejam viesando o coeficiente estimado, a 
evidência apresentada sugere que o aumento nos custos de construção 
teria um efeito líquido de diminuir a demanda por serviços de habita
ção, reduzindo, conseqüentemente, os preços de aluguel, hipótese de 
difícil aceitação. O mais provável é que os custos de construção este
jam captanto o efeito de variáveis omitidas na equação. 

O efeito da renda sobre os preços de aluguel é positivo em todas 
as estimações, reforçando o argumento de um efeito anticíc1ico da 
renda sobre as novas construções, pois, um aumento na renda gera 
uma expansão da demanda por serviços de habitação, tendo como 
efeito no curto prazo uma elevação nos preços de aluguel (dada a rigi
dez no estoque) - - como podemos observar na figo 6.7. Esse aumento 

79 Vcr FRIEDMAN. op. cito p. 200-2. 
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Tabela 6.10 
SP - Aluguéis - Pesquisa do BNH - Trimestral (1971/78) 

Cf E GCR LEN TEND EST ~I DW 2 DW, DE 2 DE, R 2 F DW N 

752,7 ~22,32 712,1 34,57 ~.031O .904 54,14 .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) 

. 6291,7 ~1,22 28,47 20,89 ~.0596 42,17 ~9,6 .9726 118,3 1,20 27/.92648 
(2,10) (.31 ) (.18) (l,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) 

~216,1 ~1O,ü7 650,2 15,56 ~.0238 ~50,04 155,5 .9356 55,7 .74 30 
( .18) (2,32) (2,44) (2,33) (3,15) 0,44) (2,61) 



nos preços dos serviços no est'oque deveria gerar um aumento na pro
dução de novas habitações, caso a curva de oferta das mesmas perma
necesse constante. Como vimos, o aumento da renda não teve um 
impacto defmido sobre a produção de novas habitações, o que nos 
leva a concluir que as variações de renda foram acompanhadas de uma 
contração na oferta de novas habitações. 

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 de a 
renda estar captando a influência de outras variáveis não incluídas no 
modelo ou através da elevada correlação com o estoque, hipótese 
reforçada pelo fato de o coeficiente da renda sofrer elevada variação 
ao utilizarmos o método de Cochrane/Orcutt para eliminar a autocor
relação nos resíduos. 

O coeficiente estimado do estoque assumiu o valor esperado; o 
impacto de um aumento do estoque sobre os preços de aluguel é nega
tivo. A elasticidade no Rio de Janeiro foi de -5,5 e em São Paulo de 
-3,6, o que implica que um aumento de 1% no estoque gera uma 
queda de aproximadamente 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 demanda por serviços de 
habitação, pois o coeficiente do estoque nos fornece o impacto de 
variações das quantidades sobre os preços e, conseqüentemente, a in
clinação da curva de demanda. 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 
Rio de Janeiro e em -0,28 para São Paulo. O que nos diz que uma 
elevação de 10% nos preços de habitação levarão em média a uma 
queda de 1,8% no estoque desejado no Rio de Janeiro e de 2,8% em 
São Paulo. 

Podemos ainda ter uma aproximação da elasticidade renda da 
demanda através do impacto da renda e do estoque sobre preços; ou 
seja, dados os valores de a e 17: 

a= e 
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onde: 

1f 
E 

preço de aluguel 
renda 
estoque 

Se substituírmos o valor de t:Pa / Pa em a, obteremos: 

M/E. r) 
a= 

f::,Y/Y 

M/E 

f::,Y/Y 
a/r) 

Portanto, uma variação na renda geraria uma variação percentual 
de a / r) no estoque desejado. A elasticidade renda na demanda por 
habitações no período se situou em 0,31 para o Rio de Janeiro e em 
1,36 em São Paulo. É necessário ressaltar que os resultados obtidos 
para São Paulo devem estar viesados devido a existência de muI ticoli
nearidade e à omissão de variáveis. No caso do Rio de Janeiro, onde o 
resultado obtido é mais confiável, um aumento de 10% na renda leva
ria a um aumento de 3,1% no estoque desejado. Caso consideremos 
que a produção de novas habitações anualmente corresponde a 4,5% 
do estoque existente - que é aproximadamente a taxa média anual de 
crescimento do estoque, 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 soare preços nos períodos de 68/3? a 
71/3?, e de 71/4C! a 74/3?; e positivo no período de 74/4? a 78/2? 
Para São Paulo, devido ao tamanho da amostra, só nos foi possível tes
tar o impacto das condições de financiamento separadamente para os 
períodos de 7i/4? a 74/3?, e de 74/4? a 78/2?, sendo que no 
primeiro período o impacto foi negativo e no segundo positivo. 

Tal comportamento pode ser creditado à expansão na produção 
de habitações gerada pelas maiores facilidades de crédito nos perío
dos de 68 a 74 (o impacto das condições de financiamento sobre as 
construções licenciadas foi positivo). A reforçar essa hipótese obser
va-se que entre 74/4? a 78/2? , o coeficiente estimado para a variável 
dummy, ao utilizarmos as construções licenciadas como variável 
dependente, não foi significativamente diferente de zero, o que nos 
mostra que o impacto das condições de financiamento sobre a produ
ção de habitações foi nulo-no período. Portanto, ao se diluir o efeito 
das condições de financiamento sobre a produção de novas habitações, 
o contínuo aumento no excesso de demanda gerado pela expansão da 
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renda e pela queda na taxa de crescimento do estoque, teve como 
efeito um aumento nos preços de aluguel no período. 

A discussão feita nessa seção serviu para elucidar alguns pontos 
levantados pela análise do capítulo anterior. Constatou-se que durante 
o período analisado, as alterações nas condições de financiamento 
foram o principal determinante do comportamento das novas constru
ções, principalmente no caso do Rio de Janeiro. Ficou evidenciado 
que o impacto da renda sobre a demanda por serviços de habitação é 
positivo, e que, portanto, o fato de não se detectar um impacto posi
tivo 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 anticíclico). No período de observação além do 
efeito anticíclico da renda, o aumento nos preços do terreno, como 
vimos na seção anterior, atuou no sentido de contrair a oferta de 
novas habitações. 

Com o intuito de avaliar o comportamento dos preços e do mer
cado num nível de agregação menor, faremos uma análise do compor
tamento de alguns indicadores para as zonas definidas anteriormente 
na cidade do Rio de Janeiro. 

6.3 O comportamento do mercado em algumas zonas do Rio de 
Janeiro 

A análise dos modelos macroeconômicos desenvolvida no capo 2 
mostrou a importância de utilização de modelos agregados que seriam 
capazes de captar as inter-relações existentes no mercado as quais 
influenciariam o impacto das variáveis de forma agregada (seções 2.2 e 
2.3 onde o impacto da renda sobre preços e quantidades nas diversas 
localizações condicionaria seu impacto sobre o mercado como um 
todo). 

Um fato que evidencia a importância desses aspectos é a exis
tência 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 (figs. 6.2 e 6.5) não pode ser 
explicado exclusivamente por um maior aumento de preços de terreno 
no Rio de Janeiro, pois o comportamento da oferta de infra-estrutura 
não foi muito diferente em ambos os municípios e a demanda por 
terrenos - derivada da demanda por serviços de habitação - aumen
taria mais em São Paulo devido ao maior aumento de renda nesse 
município. A razão dessa diferença de comportamento em ambos 
os municípios pode estar ligada a características específicas das diver-
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sas localizações que os compõe (diferenças na dotação de amenidades) 
e ao processo de inter-relação entre essas localizações. 

Com o objetivo de levarmos em consideração esses aspectos, 
desenvolveremos uma análise do comportamento do mercado em 
algumas zonas do Rio de Janeiro, onde observa-se grandes diferenças 
nos níveis de amenidades nas diversas localizações, o que leva a um 
impacto diferenciado de alterações na demanda nessas localizações. 
Para visualizarmos esse aspecto, podemos observar ~ figo 6.9, que no, 
mostra as diferenças na evolução dos preços nas três zonas referidas. 

Podemos supor, tal como na seção 2.3, uma demanda por servi
ços para cada localização específica. A demanda em cada localização 
será alterada pelas variáveis que afetam E> mercado como um todo e' 
pelas alterações nas condições existentes nas localizações com as quais 
tal localização guarda uma relação de indiferença. Supondo que a 
oferta de serviços em cada localização é fixa no curto prazo, podemos 
descrever o comportamento do mercado tal como na figo 6.7, só que 
agora a demanda será afetada pelas alterações nas condições existentes 
nas outras localizações (preços e amenidades baSicamente) e os impac
tos de, alterações n~ renda, em preços e condições de financiamento, 
poderão ser diferentes nas diversas localizações. 

Tal como na seção anterior, ao supormos a oferta de serviços 
rígida no curto prazo, alterações na demanda se refletirão diretamente 
em variações nos preços nessas localizações. Podemos, portanto, veri
ficar o que ocorreu com a demanda nessas localizações, utilizando o 
preço observado no estoque como variável dependente num modelo 
similar ao utilizado na seção anterior, acrescido dos preços e ameru-' 
dades nas outras localizações como variáveis explicativas. 

A pesquisa de aluguéis do BNH/NEURB dispõe de índices de 
aluguel para nove zonas específicas nas quais a cidade do Rio de Janei
ro é divididallo . Apesar do fato de o zoneamento existente não ser o 
ideal para os propósitos da análise - há uma elevada heterogeneidade 

IIOCidade do Rio de Janeiro: 
1. Alto da Boa Vista, Arpoador, Bairro Peixoto, Barra da Tijuca, Copacabana, 

Gávea, Ipanema, Itanhangá, Jardim Botânico, Joá, Lagoa, Leblon, ,Leme, 
Paineiras, Recreio dos Bandeirantes, São Comado, Sumaré, Vidigal. 

2. Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras; 
Santa Tereza, Urca. 

3. Bairro de Fátima, Barão de Mauá, Cais do Porto, Castelo, Centro, Cidade 
Nova, Cinelândia, Estácio, Gamboa, Lapa, Mangue, Morro do Pinto, Saúde. 

4. Aldeia Campista, Benfica, Caju, Catumbi, Maracanf, Muda, Pedregulho, PIa
ça da Bandeira, Quinta da Boa Vista, Rio Comprido, São Cristóvão, Tijuca, 
Triagem, Usina. 

S. Andaraí, Boca do Mato, Grajaú, Lins de Vasconcelos, Vila Isabel. 

118 



em algumas zonas -, podemos 'utilizar os preços de aluguel em cada 
zona como variável dependente no modelo. 

Ao aplicarmos o modelo surge um sério problema de não dispor
mos da evolução do estoque de habitações para as zonas mencionadas. 
Como a evolução do estoque é um fator importante no modelo utili
zado, devemos ficar atentos aos problemas que devem surgir devido à 
omissão dessa variável. 

Do mesmo modo não dispomos de informações sobre as altera
ções nas amenidades existentes nessas zonas. Para contornar esse pro
blema, 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 alte- . 
rações e não se observou modificações significativas nas condições de 
lazer ou de qualquer outro serviço público nessas áreas. 

Foram feitas regressões através do método de mínimos quadra
dos para as nove zonas acima mencionadas, onde procuramos avaliar 
as inter-relaçõe~ existentes entre essas zonas através dos efeitos preço 
cruzados, pois dada a hipótese de rigidez na oferta no curto prazo, 
alterações na demanda nas diversas localizações se refletiriam em varia
ções de preços. Os resultados obtidos se encontram na tab. 6.11. 

O coeficiente estimado para a renda é positivo, a um nível de 
significância de 5%, nas zonas 1, 3, 7 e 8. Nas zonas 2, 4 e 9 o coefi
ciente é significativamente negativo, enquanto nas zonas 5 e 6 não é 
significativamente diferente de zero. O coeficiente estimado da renda 
pode estar sendo viesado pela omissão do estoque, que, como nos 
testes anteriores, guarda uma elevada correlação com a renda. No caso 

6. Abolição, Água Santa, Anchieta, Bangu, Barra de Guaratiba, Bento Ribeiro, 
Cachambi, Campinho, Campo Grande, ,cascadura, Consolação, Cosmos, Deo
doro, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho de Dentro, Engenho Novo, 
Guadalupe, Inhoaíba, Jacaré, Jacarezinho, Madureira, Magalhães Bastos, 
Mangueira, Marechal Hermes, Méier, Oswaldo Cruz, Paciência, Padre Miguel, 
Pedra de Guaratiba, Piedade, Quintino, Realengo, Riachuelo, Ricardo de Al
buquerque, Rocha. Sampaio, Santa Cruz, Santíssimo, São Fràncisco Xavier, 
Senador Camará, Sepetiba, Todos os Santos, Vasconcelos, Vila Aliança, Vila 
Aparecida, Vila Kennedy, Vila Militar. 

7. Acarí, Barros Filho, Bonsucesso, Braz de Pina, Cavalcanti, Circular da Penha, 
Coelho Neto, Colégio, Cordovil, Costa Barros, Del Castilho, Engenho da Ra
inha, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Irajá, Jardim América, Man
guinhos, Maria da Graça, Olaria, Pavuna, Parada de Lucas, Penha, Pilares, 
Ramos, Rocha Miranda, Terra Nova, Tomaz Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo, 
Vicente de Carvalho, Vieira Fazenda, Vigário Geral, Vila Cosmos, Vila da 
Penha, Vila Pedro 11, Vista Alegre. 

8. Anil, Covanca, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Jardim Sulacap, Praça 
Seca, Tanque, Taquara, Vila Valqueire. 

9. Ilha do Governador e Ilha de Paquetá. 
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Figura 6.9 
Evolução do Preço de Novas Habitações para as Zonas 

e para a Cidade do Rio de Janeiro 
Base: 1971 = 100 
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Tabela 6.11 
Comportamento do Mercado nas Zonas do Município do RJ 

Variável 
Depen- CTE Renda TEND PA, PA, PA, PA. PAs PA. PA, PA. PA. R' F DW/n 
dente 

PA, -20,89 4,29 -.035 1,474 -.999 l,ü43 -.657 .551 -1,281 -.172 .2702 .9978 781,6 2,07/28 
(2,49) (2,82) (.36) (7,26) (2,22) (6,01) 0,59) (l,85) (2,26) (.45) 0,57) 

PA, 14,88 -2,93 .0991 .5131 .7543 -.602 .661 -.167 .229 .113 -.137 .9982 931,6 2,34/28 
(3,30) (3,56) 0,83) <7,26) (3,15) (5,64) (3,2) (.88) (.61) 0,33) 

PA, -5,88 1,384 '--.0802 -.225 .489 .3215 -.227 .0477 .0540 .2126 -.044 .9956 384,8 1,99/28 
0,33) 0,71) 0,84) (2,22) 0,15) (2,61) 0,12) (.31) (.17) 0,22) (.05) 

PA. 22,44 -4,46 .1326 -.6517 -1,08 .8901 .6299 -.269 .8633 .1681 -.167 .9963 460,4 2,35/28 
(4,08) (4,58 0,83) (6,01) (5,64) (2,61) (2,0) 0,07) 0,86) (.56) 0,19) 

PA s -4,24 .724 -.045 -.1972 .570 -.3025 .2027 .1832 .6726 -.1542 .065: .9975 674,6 1,89/28 
(.80) (,73) (.83) 0,59) (3,20) 0,12) (2,00) 0,05) (2,14) (.75) (.65) 

PA. 1,573 -.209 -.040 .3034 -.264 .1165 -2.37 .336 .2531 .4873 -.144 .9929 238,4 1,86/28 
(.22) (.15) (.54) 0,85) (.88) (.31) 0,08) 0,05) (.53) 0,88) 0,09) 

PA, -4,79 1,096 .0191 -.181 .0928 .0338 .195 .316 .065 .0997 .002 .9974 647,9 1,80/28 
0,37) 0,71) (.51) (2,26) (.61) (.18) 0,86) (2,14) (.53) (.70) (.03) 

PA. -11,57 1,602 -.093 -.0689 .131 .3776 .1078 -.0206 .3547 .2828 .366 .9971 576;9 1,91/28 
(2,09) 0,45) 0,57) (.45) (.51) 0,22) (.56) (.75) (1,88) (.70) (4,85) 

PA. 25,78 -4,06 .174 .4696 -.684 -.0329 -.4639 .3752 -.556 .0304 1,587 .9866 125,1 1,99 
(2,28) 0,82) 0,39) 0,57) 0,33) (.05) 0,19) (.65) (1,09) (.03) (4,85) 
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da omissão afetar o coeficiente da renda, o viés seria no sentido de 
subestimá-lo, pois o sinal esperado para o estoque é negativo~ I . Por 
outro lado, devemos esperar que o coeficiente do estoque seja peque
no 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 omissão do estoque 
na equação não seria capaz por si só de levar a uma mudança no sinal 
do coeficiente estimado da renda. Portanto. o sinal negativo da variá
vel renda naquelas zonas refletiria efetivamente uma queda na deman
da à medida que a renda aumenta. Essas localizações seriam conside
radas como bens inferiores pelos indivíduos, o que pode ser explicado 
pelo fato de serem áreas antigas e com um papel indefinido no contex
to urbano da cidade; Flamengo, Botafogo, São Cristóvão etc. deixa
ram de ter um caráter estritamente residencial e não defmiram suas 
novas funções. Em outras palavras, os bairros que compõem essas 
zonas estariam num período de transição dentro do contexto dinâ
mico de expansão da cidade, não apresentando 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, portanto, para concluir que a 
demanda por habitações nas zonas referidas variou inversamente com 
a renda no período, é necessário supor que todas as classes de renda 
melhoraram, apesar do au~ento poder ser diferenciado. 

O impacto do aumehto da renda é superior na zona 1, como 
deveríamos esperar devido à elevada disponibilidade de amenidades 
(mar, montanha, facilidade de transporte etc.) nos bairros que com
põem a zona. A elasticidade renda em relação a preços se situou 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 é o aparecimento de alguns coeficientes significativa
mente negativos. Tal fato não { coerente com a teoria apresentada, 
pois as diferentes localizações devem ter uma relação de substitutibili
dade entre si, havendo diferenças sbmente no grau de substitutibilida
de entre elas. Uma explicação possível para o comportamento obser
vado seria através de uma mudança nas preferências dos indivíduos, o 

IH O coeficiente estimado será: E ((3v ; O; + Pij· fi + Pik (3k + ... como 
(3j < O e Pij (coeficiente de correlação entre i e j) e elevado, o viés será nega-
bro. . 
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que faria com que o aumento na demanda em uma determinada zona 
se desse através da diminuição em uma outra. 

N o caso da zona 1, um aumento nos preços (demanda) nas 
zonas 2, 4 e 9 levariam a um aumento nos preços (demanda) nessa 
zona; alterações nas zonas 5 e 8 não têm um impacto significativo, a 
um nível de 5%, sobre os preços da zona 1. As zonas 3 e 7 guardam 
uma relação inversa com a zona 1. Nas outras zonas tais características 
se repetem, em áreas similares - substitutas próximas - o coeficiente 
estimado para preços é sempre positivo, mas ocorrem casos em que o 
coeficiente é negativo, o que reforça a hipótese da existência de mu
danças nas nreferências dos indivíduos (tab. 6.12). 

Apesar das limitações apontadas acima, a análise da presente se
ção nos mostrou os impactos diferenciados de alterações na demanda 
por habitações em localizações específicas, assim como as inter-rela
ções existentes entre as mesmas. Uma expansão na renda terá, segundo 
os resultados obtidos, além dos efeitos diretos na demanda para locali
zação específica, um efeito indireto gerado pela alteração da demanda 
nas outras localizações. Portanto, para conhecermos o efeito final de 
alterações na demanda, é necessário levarmos em consideração esses 
aspectos, que determinarão o efeito final dos impactos de alterações 
nas variáveis que influenciam a demanda em termos agregados sobre 
preços a quantidades dos serviços de habitação. 

No caso do Rio de Janeiro, a elevada preferência observada pelas 
áreas localizadas na zona 1 - maior elasticidade renda -, assim como 
o efeito de alterações de preços nessa zona sobre as outras (ver as 
"elasticidades preços cruzados" da zona 1 em relação às zonas 2, 4, 6 
e 9) pode ter levado a um processo de aumento de preços que, em 
média seria superior ao de outras cidades, como no caso de São Paulo, 
que não apresentam características similares às observadas. 

A análise acima nos chama atenção para a necessidade do conhe
cimento das características específicas do mercado para determinar
mos seu comportamento, em termos de preços e quantidades a um 
nível menor de agregação. Cidades que apresentem diferentes caracte
rísticas, tanto em termos de dotação de infra-estrutura como de carac
terísticas naturais (ou outras), responderão de forma diferente às alte
rações nas condições gerais do mercado. 

6.4 Comentários e conclusúcs 

A análise desenvolvida evidenciou a importância da oferta de 
terrenos urbanizados na determinação do comportamento do merca
do. 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, 
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Tabela 6.12 
"Elasticidade Preços Cruzado,s" para as Zonas do RJ 

Zonas 2 3 4 

1 1,0045 -.3617 .63748 
2 .7529 .4008 -.5399 
3 -.6214 .9204 .5427 
4 1,0663 -1,204 .5273 

. 5 -.3865 .7613 -.2147 .3626 
6 .76826 
7 -.5438 .3582 
8 .3427 
9 .9120 .9053 

Zonas 5 6 7 8 9 

-.3352 .2088 -.4262 .1391 
2 .4949 -.1035 
3 .2343 
4 .5258 .4700 
5 .4386 
6 .5129 
7 .4845 
8 .3,370 .4724 
9 1,2296 

inibido pela valorização das terras urbanas disponíveis, valorização que 
levou a uma contração da oferta de novas habitações. 

Podemos visualizar melhor essa questão em termos de uma aná
lise microeconômica usual, caso consideremos as terras disponíveis 
para a habitação como fixas, podemos estabelecer que um aumento de 
preços gerado através de uma expansão na demanda será totalmente 
apropriado pelo fator fixo, o que eliminará o incentivo à entrada de 
novas empresas no setor. Na figo 6.10, dadas as curvas de custo médio 
e marginal, uma expansão na demanda de DO para D] gerará uma 
renda econômica de valor (p] - PO); essa renda econôI11ica gera 
incentivos para a entrada de novas firmas no mercado. Caso a oferta 
de terras seja totalmente rígida, os proprietários desse fator se apro
priarão do total da renda econômica, eliminando dessa forma o incen
tivo à entrada de novas firmas no mercado, limitando o aumento da 
produção de novas unidades. Nesse caso, observaríamos apenas um 
pequeno aumento nas quantidades ofertadas no mercado no curto 
prazo, conseqüentemente, alteraçí?es mínimas no estoque de serviços. 
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Por outro lado, o aumento no preço da terra em relação aos 
outros custos de construção gerará, através do efeito de substituição, 
uma tendência a um maior uso dos outros fatores (prédios mais altos) 
o que levará a um aumento do custo por m2 da área residencial de 
forma indireta. Caso consideremos ainda a legislação sobre o uso do 
solo, limitando os gabaritos nas diversas áreas, a cota do terreno não 
poderá ser diluída através da oferta de um número de unidades por 
projeto, o que diluirá ainda mais o impacto da expansão da demanda 
sobre as quantidades produzidas. 

Portanto, o diferencial de evolução dos preços e custos de cons
trução seria totalmente apropriado pelos proprietários do fator fixo 
( terra). 

Cmk 

Figura 6.10 
Apropriação da Renda Econômica 
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Constatamos também o efeito positivo da renda sobre a deman
da por serviços de habitação, o que comprovou a existência de um 
efeito anticíclico da renda sobre a oferta de novas habitações, como 
tínhamos sugerido no capítulo anterior. 

Finalmente, vimos a importância das inter-relações existentes 
entre as diversas localizações para determinação do comportamento 
do mercado, pois as características específicas de cada cidade ou área 
urbana têm um importante papel na determinação dos efeitos de alte
rações nas variáveis que determinam a demanda por serviços de habi
tações. 

Com o objetivo de tecer maiores considerações sobre esses 
aspectos, faremos uma análise empírica com base nos modelos micro
econômicos desenvolvidos nos caps. 3 e 4. 
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7. FORMAÇÃO DOS PREÇOS DA HABITAÇÃO URBANA 
NO BRASIL 

Pela análise teórica desenvolvida nos caps. 3 e 4, o bem habita
ção pode ser decomposto em um número finito de categorias, das 
quais os indivíduos derivariam utilidade. Um dos principais pontos 
que a análise desses capítulos procurou chamar atenção, é sobre o 
comportamento da oferta dessas categorias que desempenha um papel 
fundamental na determinação dos preços finais das mesmas e, conse
qüentemente, da habitação. 

Supusemos três tipos de agentes responsáveis pela oferta desses 
serviços, quais sejam: o Estado, a iniciativa privada e a natureza. Foi 
feita ainda uma subdivisão das características envolvidas diretamente 
com o mercado de habitações - fornecidas pelo Estado e pelo setor de 
construções residenciais - daquelas cuja oferta é determinada fora 
do mercado - características naturais e serviços de comércio dispo
níveis por localização. O preço final de cada característica dependerá 
do nível de demanda pela mesma e da sua disponibilidade ou facili
dade de obtenção. 

Alterações de renda e gostos levariam os indivíduos a alterarem 
a composição do estoque desejado das várias características, levando 
num prazo mais longo, através de variações nos preços implícitos, a 
uma alteração no estoque daquelas características. No caso das carac
terísticas fornecidas pelo governo, vimos que sua oferta está condicio
nada a aspectos políticos - dotação e distribuição espacial dos recur
sos e, portanto, não teria necessariamente uma relação direta COm os 
custos de produção e os preços implícitos existentes no mercado. 

Por outro lado, vimos a importância de aspectos ligados à "loca
lização" - tais como as diferenças nas elasticidades renda no consumo 
das diversas características - os quais diferenciariam de forma acen
tuada o impacto das variáveis que influenciam o mercado de habita
ções de forma agregada; não só ao nível da localização, mas também 
em estudos agregados. Desse modo, o impacto de variações na renda 
ou nas condições de financiamento, que possibilitassem aumentos na 
demanda por habitações, seriam condicionados pelas elasticidades 
renda no consumo das diversas características e, principalmente, pela 
resposta da oferta dessas características às variações de preços. 

Nesse contexto, verificamos que a oferta de serviços de infra-es
trutura e de terrenos urbanos de modo geral por não se elevar a taxas 
condizentes com o aumento da demanda (gerada pelas maiores facili
dades de fmanciamento e pelo aumento de renda), atuou como fator 
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limitativo à expansão do mercado e levou a um impacto extremamen
te perverso em termos de elevações de preços. 

Este capítulo visa aprofundar a análise sobre os aspectos discu
tidos anteriormente através de uma análise microeconômica, onde 
procuraremos verificar a importância de determinados serviços na 
formação de preços no mercado com base na técnica de hedonic prices 
equations, discutida anteriormente. O fato de detectarmos um ratio
nale na formação dos preços nos permitirá conhecer as cestas alterna
tivas que cada classe de renda teria à sua disposição, e como os indiví
duos substituiriam essas diversas características. No caso dos serviços 
ofertados pelo governo, procuraremos determinar os preços que os 
indivíduos estariam pagando implicitamente e, dessa forma, determi
nar os que deveriam ser produzidos prioritariamente dados os custos 
de produção. 

Faremos uma análise econométrica do mercado em seis regiões 
metropolitanas brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Paraná, Recife, Distrito Federal) com base nos dados da PNAD-77 
onde dispomos de uma pesquisa a nível de domicílio. Na primeira 
seção, apresentaremos os dados a serem utilizados; na segunda, fare
mos estimações da elasticidade renda dos gastos em habitação; na ter
ceira utilizaremos a técnica de hedonic prices equations para avaliar os 
preços implícitos dos serviços levantados pela pesquisa, e procurare
mos inferir algumas observações qualitativas sobre o impacto da oferta 
nos preços implícitos desses serviços; na quarta seção apresentaremos 
alguns comentários de caráter geral sobre os resultados obtidos. 

7.1 Dados utilizados 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) é uma 
pesquisa anual realizada pela Fundação IBGE com o objetivo de pos
sibilitar um acompanhamento melhor das alterações nas características 
da população entre os censos. Em 1977, foi incluído um boletim espe
cial, a pedido do Banco Nacional da Habitação, onde se fez um levan
tamento de algumas características dos imóveis incluídos na pesquisa. 

Das características listadas no capo 4, dispomos de uns poucos 
itens sobre as características dos imóveis em si (tipos de paredes, piso, 
cobertura, canalização, forro e número de cômodos) qUe nos permi
tem uma aproximação razoável para estas características, apesar de 
não podermos fazer inferências precisas sobre a qualidade (tipo de 
acabamento) desses imóveis; dispomos também de itens sobre os 
serviços de infra:estrutura existentes nesses imóveis (abastecimento 
d'água, esgoto, coleta de lixo, energia elétrica e telefone), sobre o 
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preço de aluguel mensal, e ainda dados sobre as características da 
famI1ia, tais como: renda, número de pessoas, composição etária etc. 

7.2 Elasticidade renda dos gastos em habitação 

Os dados disponíveis nos permitem estimar uma função do tipo 
curva de Engel e obtermos as elasticidades renda dos gastos em habi
tação. Os estudos de Engel (1821/1896), e especificamente seu estudo 
publicado em 1857, onde formulou uma lei empírica (Lei de Engel) 
relacionando a renda com os gastos em alimentação, foram precurso
res dos estudos empíricos da curva de demanda, sendo que a desco
berta de regularidades no comportamento dos indivíduos foi um fator 
extremamente importante para o desenvolvimento da ciência econô
mica. 

Estudos baseados no trabalho de Engel foram feitos para outros 
itens dos gastos. É importante observarmos que ao utilizarmos os 
gastos como variável dependente, essa variável estará captando não só 
variações nas quantidades consumidas, mas também variações na qua
lidade, sendo a elasticidade calculada a soma das elasticidades de 
quantidade e qualidadel! 2 . 

A curVa de Engel para os gastos per capita pode ser expressa da 
seguinte forma: 

Na forma logarítimica teríamos: 

1 n Ei = ~ + (31 nY + 1 nN 

onde: 

Ei gastos com o item i 
N número de pessoas no domicílio 
Y renda do domicílio 

No caso acima supõe-se implicitamente uma elasticidade unitária 
em relação ao número de pessoas. Caso o coeficiente estimado seja 
menor que a unidade, existirão economias de escala no consuqlO desse 
item, e vice-versa. 

l!2Veja_se HOUTIlKKER, H.S. An International Cornparison of Household Ex
penditure Patterns, Cornrnernorating the Centenary of Enge!'s Law. Econome
bica, 1957,v. 25.p.538. 
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Devemos observar ainda que no caso da habitação, o aluguel não 
refletirá os gastos totais com a qualidade, pois devemos observar varia
ções na qualidade interna (através da "decoração" principalmente) 
independentemente do aluguel. 

Foram feitas estimações com a equação definida acima para as 
seis áreas metropolitanas, definidas anteriormente, como um todo e 
separadamente. Os resultados obtidos são mostrados na tab. 7.1. 

A elasticidade renda estimada para o Brasil (total das A.M.) foi 
de 0,81, o que está bem próximo dos resultados obtidos para outros 
países - elasticidade próxima a 1. As elasticidades renda para as 
áreas metropolitanas variaram de 0,61 em São Paulo a 0,84 no Rio de 
Janeiro e Recife. A variação nas elasticidades renda estimadas refor
çam as observações feitas nos capítulos anteriores sobre a diferencia
ção dos impactos das variáveis que afetam o mercado de forma agre
gada, ao considerarmos diferentes localizações. 

A diferença entre as elasticidades entre Rio de Janeiro e São 
Paulo pode ajudar a explicar as diferenças no comportamento de pre
ços constatados no capítulo anterior para as duas cidades. Devemos 
observar ainda que áreas com um volume maior de amenidades (praia 
principalmente) como Rio de Janeiro e Recife apresentam uma elasti-

Tabela 7.1 
Elasticidades Renda dos Gastos em Habitação (Aluguel) 

para as A.M. (Áreas Metropolitanas) Consideradas 

Cons-
Renda 

Número 
R 2 

tante Pessoas F N 

Brasil .0241 .8100 -.1928 .520 6152 11371 
(Total das A.M.) (9) (110,5) (15,69) 

Rio de Janeiro -.1104 .8319 -.2409 .507 1586 3088 
(A.M.I) (89) (56,3) (lO,!) 

São Paulo 1,924 .6082 -.2054 .382 837 2713 
(A.M.2) 05,05) (40,90) (8,94) 

Belo Horizonte 1,047 .6794 -.0497 .463 456 1063 
(A.M.3) (5,52) (29,14) (l,29) 

Distrito Federal -,0570 .7993 -.0260 .544 1206 2028 
(A.M.4) (41) (47,1) (92) 

Paraná 1,4063 .6568 -.1911 .366 324 1129 
(A.M.5) (6,42) (25,47) (4,93) . 
Recife -.5851 .8381 -.2118 .549 819 1350 
(A.M.6) (3,69) (40,06) (5,93) 
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cidade significativamente superior às outras áreas consideradas; caso 
consideremos a elasticidade dos gastos totais em habitação como fun
ção das elasticidades renda dos gastos nas diversas características que 
compõem o bem, e que a principal diferença entre essas áreas é a exis
tência de características naturais, podemos dizer que a elasticidade 
renda da demanda por esse tipo de característica deve ser maior, ó que 
leva a uma maior elasticidade dos gastos totais. 

Portanto, as variações na renda ou nas condições de financia
mento levariam a efeitos diferenciados nas áreas metropolitanas. Um 
aumento de renda de 10% nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 
levaria a um aumento de 8,3% na demanda do Rio de Janéiro e de 
6,1% em São Paulo (ceteris paribus). As pressões de um aumento 00 
renda sobre o mercado de habitações seriam maiores em áreas como 
Rio de Janeiro e Recife, o que, dado o estoque de habitações constan
te no curto prazo, levaria a aumentos nos preços da habitação (terre
no) superiores à média do país nessas regiões, ou seja, em regiões com 
elevada elastiéidade renda - para uma mesma taxa de crescimento da 
renda - deve-se observar um aumento nos preços da habitação, no 
curto prazo, superior à média; o contrário se verifica com regiões onde 
a elasticidade. rerida é inferior à média do país. O cOIhportamento dos 
preços no médio prazo dependerá da resposta da prodtI~ão às varia
ções de preços, o que dependerá da facilidade de obtenção de terras 
Urbanas e da velocidade de ajustamento da indústria de construção. 

b coeficiente estimado para o número de pessoas é significati
vamente negativo na maioria das equações. Tal fato pode ser explicado 
pela existência de dois efeitos opostos relacionados com o tamanho da 
fairlíliiL Por um lado, o aumento do tamanho da família leva a um 
aumento nas "necessidades" dos vários bens - em geral um aumento 
menos que proporcional ao aumento no tamanho. Por outro lado, o 
aumento da família leva a um empobrecimento relativo, levando a 
um aumento no consumo de alguns bens (alimentação por exemplo) 
em detrimento de outros!! 3 

. 

No caso por nós observado, o segundo efeito prevalece 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 fammas das classes de menor renda a serem 
compostas de um número maior de fIlhos!!" . 

113HOUTHKKER, H.S. Ibid. p. 544. 

!!"Pode-se constatar tal hipótese ao observarmos o coeficiente de correlàçãd 
simples entre as duas variáveis (-0,22) o que nos mostra que ao aumentar a ren
da o número de pessoas da família tendé a diminuir. 
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Com o objetivo de minimizar os possíveis problemas advindos 
da existência dessas correlações e verificarmos possíveis diferenças no 
comportamento da demanda em algumas classes de renda, especifica
mente diferenças nas elasticidades renda dessas classes, dividimos a 
amostra em quartis de renda para o total das A.M. e para o Rio de 
Janeio e São Paulo. Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas 
7.2 a 7.4. 

As elasticidades renda diferem significativamente entre as classes 
de renda consideradas. Observa-se, tanto no caso do total das A.M. 
como do Rio de Janeiro e de São Paulo, uma elasticidade renda mais 
baixa no I? quartil (25% mais pobres); a elasticidade aumenta ao pas
sarmos pelos quartis seguintes, atingindo um máximo no 3? quartil, e 
volta a ser baixa para os 25% mais ricos. 

Tal comportamento pode ser explicado pelo fato de as classes 
mais pobres terem outras prioridades, tais como alimentação e vestuá
rio, o que faz com que o aumento de renda seja dirigido a esses itens 
prioritariamente em detrimento da habitação. Ao passarmos para as 
classes de renda mais elevadas, os aumentos de renda passam a ser 
gastos em maior proporção em habitação. No caso de indivíduos mais 
ricos, a propensão marginal a consumir tende a diminuir, comporta
mento que não deve ser diferente no caso do consumo de habitações. 
Entretanto, devemos assinalar que as variações no consumo de serviços 
de habitação podem não ser captadas unicamente através dos preços 
de aluguel, pois a "qualidade interior" da habitação pode ser alterada, 
sem que o preço de aluguel sofra grandes variações (através de uma 

Tabela 7.2 
Elasticidade Renda dos Gastos em Habitação - Total da A.M. 

Quartis de Renda 

Oasse de Renda 
Cons-

Renda 
Número R2 F tante Pessoas n 

Primeiro Quartil 1,414 .5991 -.1083 .121 194,3 2819 
(6,41 ) 09,65 ) (4,85) 

Segundo Quartil -.175 .8358 -.2157 .055 82,2 2837 
(.26) (10,23) (8,57) 

Terceiro Quartil -.950 .9495 -.3397 .102 159,2 2802 
0.45) 02,68) (13,30) 

Quarto Quartil 2,910 .5112 -.165 .141 239 2913 
02,31) (21,11) (6,56) 
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decoração mais "sofisticada"), o que, se levado em consideração, po
deria levar a uma elasticidade maior no caso dos 25% mais ricos. 

A constatação dessas diferenças nas elasticidades renda propicia 
uma importante conclusão em termos do modelo macroeconômico do 
mercado, pois a distribruição dos aumentos de renda passa a de sem-

Tabela 7.3 
Rio de Janeiro 

Classe de Renda Cons- Renda Número R' F 
tante Pessoas n 

Primeiro Quartil 3,546 .3105 -.056 .032 12,8 783 
(7,93) (5.05) (! .48) 

Segundo Quartil -1.109 .9483 -.263 .068 27.6 762 
(.80) (5.57) (5.21 ) 

Terceiro Quartil -4.071 1.3149 -.424 .151 70.2 791 
(3.04) (8.53) (8.62) 

Quarto Quartil 2,064 .6100 -.209 .195 90,6 752 
(4,42) 02.81) 0.88) 

Tabela 7.4 
São Paulo 

Classe de Renda Cons- Renda Número R' F 
Pessoas 

n 
tante 

Primeiro Quartil 3,687 .3583 -.076 .045 16,0 678 
(7,49) (5,59) (1,68) 

Segundo Quartil 1.797 .6335 -.289 .067 24,4 688 
0,41) (4.18) (6.04) 

Terceiro Quartil .343 .8066 -.321 .105 38.6 666 
(.26) (5.58) (7.06) 

Quarto Quartil 3.830 .4146 -.194 .123 47.4 681 
(8.01) (8.64) (4.21) 

penhar um papel importante no modelo. Os aumentos na renda terão 
impacto diferenciado sobre o mercado em função das classes de renda 
que forem mais beneficiadas por esse aumento. 

Pelos resultados obtidos, podemos concluir que os impactos dos 
aumentos na renda sobre a demanda serão tão maiores quanto maior 
for a incidência desses aumentos nos quartis de renda intermediários, 
principalmente no 3~ quartil. 
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Devemos assinalar ainda as diferenças no comportamento das 
elasticidades renda entre Rio de Janeiro e São Paulo e a média das 
A. M. O Rio de Janeiro que, considerado como um todo, apresenta 
uma elasticidade renda acima da média, ao separarmos por quartis de 
renda, verificamos que a elasticidade dos 25% mais pobres cai abaixo 

• da observada no total das A. M., inclusive em São Paulo - onde obser
va-se a menor elasficidade entre as A. M. consideradas - enquanto 
nos outros quartis observa-se uma elasticidade significativamente supe
rior às outras áreas consideradas. A tendência observada é de serem 
mantidas a ordenação das elasticidades obtidas na tab. 7.1 à exceção 
do I? quartil, com São Paulo apresentando elasticidades renda infe
riores ao total das A. M. e o Rio de Janeiro apresentando elasticida
des superiores ao total, sendo que no 3? quartil a diferença entre a 
elasticidade estimada para o Rio de Janeiro e para o total das A. M. é 
bastante superior à diferença observada em termos globais. Já em São 
Paulo a elasticidade no último quartil atinge um nível extremamente 
baixo. 

A análise nos mostrou o comportamento da demanda por servi
ços de habitação em função de variações na renda. Constataram-se 
grandes variações nas elasticidades estimadas ao considerarmos dife
rentes A. M., o mesmo ocorrendo ao separarmos a amostra por classes 
de renda. Essas diferenças noS levaram à apreensão de importantes 
fenômenos vinculados ao mercado. Por um lado, a diferença nas elas
ticidades entre as áreas metropolitanas sugere a existência de fatores 
específicos em cada uma dessas áreas que levariam a uma tal diferen
ciação, com base na estrutura teórica desenvolvida nos caps. 3 e 4, as 
diferenças nas elasticidades renda seriam explicadas através de diferen
ças nas elasticidades renda pelas características específicas existentes 
nessas A. M. Por sua vez, as diferenças nas elasticidades renda obser
vadas ao separarmos a amostra por classe 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 agregada. 

Com o objetivo de verificarmos a coerência das variações nos 
preços de aluguel ao variarmos os serviços disponíveis nos imóveis, 
apresentaremos estimações de equações do tipo hedonic priees equa
tÍons para as A M. definidas anteriormente. 

7.3 Formação dos preços de habitação 

A PNAD-77 dispõe de informações sobre algumas característi
cas do domicílio em si e da infra-estrutura disponível nesses imóveis. 
A análise econométrica a ser desenvolvida utilizar-se-á basicamente de 
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variáveis dummy, como variáveis explicativas que assumem o valor 1, 
caso se verifique a existência de determinado serviço ou característica 
e zero caso não, e toma com variável dependente o preço de aluguel. 
Os coeficientes estimados, através desse procedimento, nos fornecem 
indicações de quanto, na média, os indivíduos estariam pagando para 
dispor desses serviços no domicI1io. Por hipótese, esse preço implícito 
estaria refletindo as condições de demanda e de oferta de cada serviço. 

Das características do domicI1io em si, dispomos de algumas 
informações básicas sobre o tipo de paredes, do piso, da cobertura e 
do forro; do número de cômodos e da existência de canalização inter
na. Das características de infra-estrutura temos informações sobre a 
disponibilidade da rede geral de abastecimento de água e esgoto, cole
ta de lixo, luz e telefone. 

Selecionaram-se as observações com aluguel declarado e foram 
estimadas regressões, com base no método dos mínimos quadrados 
simples, da seguinte forma: 

onde: 

B2 =/ 
C2= ] 
D3=] 
EO =] 

FO =] 

LO =] 
F] =] 

Co =] 

HO=] 
lO =] 

JO =] 

ALC = cxa + a] B 2 + a2 C2 + a3 D 3 + a4 E4 + a5 FO + 

+ a6 L O + a7 F I + a8 C O + C4) H O + a] O/O + aJl J O 

caso paredes de alvenaria, o c.c. 
caso piso de madeira aparelhada, o c.c. 
caso cobertura de laje de concreto, o c.c. 
caso forro de laje, o c.c. 
caso canalização interna, o c.c. 
número de cômodos 
caso rede geral de abastecimento d'água, o c.c. 
caso rede geral de esgoto, o C.c. 
caso coleta de lixo, o c.c. 
caso iluminação elétrica, o c.c. 
caso telefone, o C.c. 

Os resultados podem ser encontrados nas tabs. 7.5 e 7.6; a dife
rença entre ambos está na exclusão das variáveis F O e/O' que não 
apresentaram coeficientes significativamente diferentes de zero na 
maioria das regressões. A variável B) (paredes) só apresenta coeficien
tes significativamente diferentes de zero para as A.M. de Paraná e Dis
trito Federal, e a existência da rede geral de abastecimento d'água não 
apresenta coeficientes significativamente diferentes de zero a um nível 
de 5%, com exceção da A.M. de Paraná e do total das A.M. que apre-
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senta um nível de significância bastante próximo dos 5%. As outras 
variáveis de um modo geral apresentam um bom ajustamento. 

A variação nos preços implícitos estimados é grande entre as 
A. M., no caso do número de cômodos, o preço implícito pago por um 
cômodo a mais varia de Cr$29,00 em Brasília até Cr$403,00 em São 
Paulo. Nas outras variáveis observa-se, do mesmo modo, uma elevada 
variação de preços à exceção da existência de esgoto, que se situa em 
torno de Cr$ 200,00. 

É necessário observar que o modelo utilizado omite variáveis por 
nós consideradas relevantes (distância aos principais centros dessas 
áreas, lazer e amenidades de um modo geral) e que as medidas utiliza
das para captar os serviços existentes na habitação em si são extrema
mente pobres, gerando problemas de omissão de variáveis, viesando os 
coeficientes estimados para as variáveis que têm maior correlação com 
as variáveis omitidas. 

Supondo que a influência das variáveis omitidas não seja muito 
grande, podemos fazer algumas inferências com base nos coeficientes 
estimados. Dos serviços de infra-estrutura básica considerados, os que 

. apresentam um maior preço implícito é a existência de rede geral de 
esgoto e de coleta de lixo no caso do total das A. M .. A existência de 
energia elétrica não apresenta um coeficiente significativamente dife
rente de zero em todas as estimações, o que nos leva a concluir que o 
preço implícito pago pela disponibilidade do bem é nulo, se aproxi
mando do conceito de "bem livre" - o que não significa que os indi
víduos não derivam utilidades no consumo desses serviços, mas que a 
oferta dos mesmos é extremamente elevada, o que gera um elevado 
"excedente do consumidor". Tal fato parece demonstrar a importân
cia da oferta desses serviços na formação de preços finais dos mesmos. 

Podemos visualizar melhor essa questão, caso observemos as 
tabs. 7.7 e 7.8, que fornecem os percentuais, em relação ao total dos 
domicílios, dos serviços disponíveis nos domicílios na amostra utili
zada e para a população total. 

Os preços implícitos estimados tendem a acompanhar numa 
relação inversa a disponibilidade dos serviços. Dos serviços de infra-es
trutura considerados, os que apresentam uma maior oferta são os de 
energia elétrica e abastecimento d'água, que por sua vez apresentam 
preços implícitos mais baixos - o preço de energia elétrica é nulo e o 
da água é de Cr$52,00 para o total das A. M. Tal comportamento 
tende a se repetir ao considerarmos as A.M. separadamente. A dife
rença nos preços implícitos tende a manter uma relação com a dispo
nibilidade dos serviços considerados, sendo a diferença de preços entre 
as A. M. determinada em conjunto com o nível de demanda pelos ser
viços - que será função, principalmente, dos gostos, da renda e da 
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Tabela 7.S 
Preços Implícitos de Algumas Características da Habitação 

Cober-
Água Água 

Tele-
N.ode 

Unidade CTE Paredes Piso Forro Canal Rede Esgoto Lixo Luz Cômo- R' F 
fone 

n 
deObs. tura Interna Geral dos 

Total -262,36 33,63 262,89 253,02 462,08 34,04 37,71 293,92 253.7', 29,21 1234,8 124.21 .482 962 11371 
das A.M. (4,34) (1,14) 00,48) (8,28) (15,52) (1,08) (1,09) 01,18) (8.501 (.47) (37,94) (O 19) 

RJ -499,52 -134,68 129,17 558,74 208,44 -304,73 113,61 349,19 214,95 -104,56 1054,3 c~ ~.15 .480 258 3088 
(A.M.l) (2,64) 0,14) (2,17) (10,07) (3,55) (3,92) (1,46) (6,44) (3,35) (.62) 06,20 (c C,9) 

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 .534 282 2713 
(A.M.2) (2,53) (.94) (.14) (4,36) (5,17) (.85) (.92) (3,69) (1,01) (,35) (10,82) (34,13) 

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 
(A.M.3) (1,17) (.62) (1,31) (2,99) (4,37) (1,08) (.50) (1,67) (3,16) (1,12) (5,17) (l8,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 
(A.M.4) (0.1) (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 
(A.M.5) (2,72) (2,38) (.66) (3,64) (6,53) (.18) (1,55 ) (2,92) (1,40) (.40) (5,81) (17,84) 

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 
(A.M.6) (4,09) (1,74) (12,20) (.61) (10,63) (1,25) (1,49) (5.14) (I,65) (.01) (6,06) (14,5) 
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.... Tabela 7.6 IN 
00 

Preços Implícitos de Algumas Características da Habitação 

Unidade Cober-
Água 

Tele-
N.ode 

CTE Paredes Piso Forro Rede Esgoto Lixo Cômo- R' F n de Obs. tura Geral fone dos 

BR -238,97 41,95 268,87 252,94 463,04 52,17 297,07 259,27 1232,9 124,88 .482 1176 11371 
(6,75) (l,47) (10,95) (8,28) 05,57) 0,60) (11,38) (8,82) (37,9) (31,68) 

RI -606,97 -211 ,01 93,24 560,54 200,0 -2,79 333,30 202,95 1073,8 282,56 .477 312 3088 
(A.M.l) (5,04) (1,80) (1,58) (10,08) (3,40) (.04) (6,15) (3,16) (16,51) (21,27) 

SP -487,80 -102,68 -12,3 231,75 249,95 43,68 174,09 84,55 705,68 402,65 .5342 344 2713 
(A.M.2) (4,39) (l,09) (.26) (4,38) (5,14) (.69) (3,62) (.98) 00,86) (34,30) 

BH -222,92 -113,45 85,32 251,21 367,9 -55,95 111,70 210,79 436,43 269,18 .593 170 1063 
(A.M.3) (.91) (.46) (1,20) (2,99) (4,37) (.69) 0,43) (3,17) (5,51) 08,05) 

DF 69,87 370,55 613,95 -81,95 926,86 29,32 239,95 271,55 134,31 29,26 .581 311 2028 
(A.M.4) (.32) (5,41 ) (7,57) (.80) (9,68) ( .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 
(A.M.5) (3,74) (2,40) (.67) (3,64 ) (653) 0,75) (2,93) (1,41) (5,84) (18,31) 

RE -194,63 -74,06 900,08 46,31 686,05 39,93 249,35 52,81 591,66 128,74 .660 289 1350 
(A.M.6) ( 4,82) 0,83) (12,23) (.62) 00,56) 0,09) (4,99) 0,49) (6,14) 05,02) 



Tabela 7.7 

Serviços Disponíveis nos Domicílios - Percentual por A.M. 
(Amostra Utilizada) 

Serviços AM 1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 Brasil 

Abastecimento 
de Água 82.9 83,6 79,4 98,1 90,6 59,8 83,5 

Esgoto 
Rede Geral 58,9 63,2 60,2 45,6 62,4 20,8 53,6 

Luz 
Encrg. Elétr. 98,3 99,2 95,4 98,5 98,0 87,4 97,0 

Coleta de 
Lixo 78,1 94,4 57,4 97,8 76,9 53,6 80,7 

Telefone 15,5 11,1 19,9 20,2 8,2 2,96 13,4 

Parede de 
Alvenaria 96,5 95,6 98,8 52,0 51,7 77,5 81,9 

Piso de Madeira 
Aparelhada 64,2 64,0 52,0 26,4 92,9 8,1 52,5 

Cobertura 
de Laje 29,4 26,0 27,2 8,8 17,4 9,9 21,2 

Forro 
de Laje 55,4 46,8 40,2 28,5 37,2 18,3 40,9 

C.malização 
Interna 85,3 86,2 71,2 71,3 85,6 44,4 76,9 

N~Médio de 
Cômodos 4,42 3,92 4,21 4,22 4,84 4,23 4,26 

Aluguel 
Médio 1288 1468 1294 1475 1324 620 1289 

Fonte:PNAD-77. 

população. Ou seja, os serviços que apresentam uma maior disponibi-
lidade tendem a ter um preço implícito próximo ou igual a zero; o 
preço dos serviços para os quais observamos coeficientes significativa-
mente diferentes de zero tendem a variar de acordo com a disponibili-
dade e o nível de demanda. 

A evidência apresentada nos mostra que efetivamente, o mer-
cado de habitações guarda um elevado grau de racionalidade, ao valo-
rizar, via preços, os diferentes serviços disponíveis na habitação. Os 
preços desses serviços guardam uma estreita relação com a disponibi-
lidade dos mesmos, o que comprova as hipóteses dos caps. 2 e 3 de 
que o preço final da habitação dependerá' das preferências dos indiví-
duos em relação às várias características que compõem o bem, e da 
disponibilidade ou dos custos de produção das mesmas. 
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Tabela 7.'13 
Serviços Disponíveis nos Domicilios - Percentual por A.M. 

(População) 

Serviços A.M.I A.M.2 A.M.3 A.M.4 A.M.5 

Água 77,1 75,3 69.7 81,\ 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 (milhões 
de habitantes) 8,90 11,37 2,25 2,01 2,30 

Fonte:PNAD·77. 

É possível ainda termos os custos de capital (preço implícito de 
comercialização desses serviços) associado ao fluxo desses serviços 
(preços implícitos de aluguel estimados) através da relação entre o 
preço de aluguel e de comercialização obtida no capítulo anterior. 
Segundo essas estimativas, a relação entre o preço de aluguel no esto
que e o preço de comercialização nos imóveis novos estaria em torno 
de 0,005. 

O preço implícito de comercialização de um imóvel novo com 
rede geral de esgoto estaria, a preços de 1977, para o total das A. M., 
em torno de Cr$ 70.000,00, enquanto os indivíduos estariam dispos
tos a pagar na média, Cr:t25.000,00 por mais um cômodo, podemos 
nos utilizar do mesmo procedimento para calcular o preço de comer
cialização dos outros serviços~ 5 . 

7.4 Comentários e conclusões 

Os resultados apresentados evidenciaram a possibilidade de divi
dirmos o preço de aluguel da habitação no preço de aluguel dos servi
ços pelos quais ela é composta, demonstrando o elevado grau de racio
nalidade existente nesse mercado. Apesar da relativa pobreza dos 
dados utilizados - o ideal seria dispormos de informações mais 
detalhadas sobre as variações na qualidade do imóvel em si - e da 

~ 5 É necessário ressaltar que essa relação não seria direta devido ao fato de a 
constante aparecer com um coeficiente negativo, o que nos obrigaria a estimar 
somente o preço da habitação como um todo para ter-se uma aproximação pre
cisa. Entretanto, os preços estimados são uma boa aproximação àquelas que 
devem ser observadas no mercado, com uma pequena tendência à superesti
mação. 
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omissão de algumas variáveis importantes (lazer, caracterísIicas natu
rais, proximidade ao local de trabalho etc.). Os coeficientes estimados 
nos mostram que, em relação aos serviços de infra-estrutura, os preços 
implícitos observados tendem a variar inversamente com relação à dis
ponibilidade dos mesmos, e diretamente com o nível de demanda. 

Evidenciou-se, mais uma vez, a importância da atuação direta do 
governo no mercado através do fornecimento de infra-estrutura. O 
fato de o preço implícito de energia elétrica não ser significativamente 
diferente de zero nos mostra que os investimentos em infra-estrutura 
geram um significativo aumento de bem-estar devido ao aumento do 
excedente do consumidor decorrente do aumento da oferta desses 
serviços. Devemos assinalar ainda, que a situação ideal seria aquela em 
que os serviços de infra-estrutura básica tivessem de modo geral seus 
preços próximos de zero numa relação direta entre o ganho marginal 
de bem-estar (excedente do consumidor) e o custo dos investimentos 
na margem em infra-estrutura, pois a alocação de recursos em infra-es
trutura além de levar a uma queda nos preços dos terrenos, e conse
qüentemente de aluguel, gera um elevado ganho de bem-estar através 
do aumento do "excedente do consumidor". 

O elevado preço je infra-estrutura, como supusemos nos capí
tulos anteriores e comprovamos no presente, atuou como fator limita
tivo à expansão do mercado que seria possível através da melhora nas 
condições de financiamento. A limitação da oferta de terrenos urbani
zados gerou, como vimos, um elevado preço dos serviços de infra-es
trutura básica, o que fez com que a política de crédito à habitação 
tivesse como efeito líquido um ganho de capital para os proprietários 
de terrenos urbanos com pequenos efeitos sobre a produção. 

As elasticidades renda obtidas para as diferentes A. M. e classes 
de renda possibilitaram ainda importantes subsídios para a compreen
são dos fenômenos relacionados ao mercado, principalmente em rela
ção à importância da distribuição dos aumentos de renda e das carac
terísticas existentes em cada localização. 

Com o objetivo de tecermos maiores comentários quanto ao 
impacto da renda sobre o consumo das diferentes características asso
ciadas à habitação e especificarmos de forma mais completa o modelo 
de hedonic prices equations, faremos uma análise mais detalhada para 
a A. M. do Rio de Janeiro. 
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8. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS COM BASE 
NO MODELO MICROECONÔMICO DE COMPORTAMENTO 

PARA O RIO DE JANEIRO 

o modelo microeconômico desenvolvido no capo 4 sugere que a 
habitação seja composta de cinco características básicas, que são: 

a) serviços de infra-estrutura básica; 
b) serviços provenientes da habitação em si; 
c) acessibilidade às áreas importantes (lazer e trabalho); 
d) serviços de comércio em torno; 
e) características naturais da área. 

Nas estimações das hedonic prices equations do capítulo ante
rior só foram consideradas (de forma incompleta) as duas primeiras 
características, o que pode ter gerado problemas de omissão de variá
veis que não nos permitiram tecer considerações seguras sobre os coe
ficientes estimados, devido à possibilidade de ocorrerem viéses, caso as 
variáveis omitidas se correlacionem com as incluídas no modelo. 

O modelo nos chama atenção para o fato de que os modelos de 
cidades monocêntricas devem ser pouco satisfatórias para explicar o 
comportamento dos preços e da escolha do tipo de habitação e da 
localização dentro do espaço urbano - principalmente em relação às 
grandes concentrações urbanas que são as áreas metropolitanas. Suge
riu-se que outros centros de polarização, não só de trabalho e serviços, 
mas também de lazer, devem desempenhar papel importante na esco
lha da localização e no trade-off entre esta última e o consumo de 
habitação. 

Segundo essa interpretação, os indivíduos estariam dispostos a 
incorrer num consumo menor de habitação ou num preço de aluguel 
superi0r por unidade de serviços de habitação ao se aproximarem mais 
dos principais centros de polarização - tanto em termos de trabalho e 
serviços, quanto de lazer - e não qnicamente ao centro histórico des
sas áreas. Os indivíduos enfrentariam um processo de escolha mais 
complexo, pois ao se afastarem do centro histórico (supostamente o 
maior fornecedor de empregos), teriam uma perda de utilidade vincu
lada à utilidade marginal do lazer como nos modelos monocêntricos, 
mas teriam ganhos relativos à maior proximidade de outros centros de 
serviços ou lazer, além da possibilidade de um maior consumo de servi
ços de habitação a preço mais baixo. 

A escolha da localização e dos serviços de habitação a serem 
consumidos dependeria, portanto, não só da distância ao centro histó-
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rico, mas de um vetor de acessibilidade aos principais centros de pola
rização, ponderados pela sua importâpcia relativa no contexto urbano. 

No modelo de cidades monocêntricas a escolha da localização 
seria condicionada ainda pela classe de renda em que o indivíduo se 
inserisse, pois essa determinaria os ganhos e as perdas que estariam 
dispostos a suportar ao se aproximarem mais do centro. No modelo 
generalizado, a classe de renda dos indivíduos passará a influenciar a 
ponderação do vetor de acessibilidade. 

Com o objetivo de verificar a viabilidade do modelo completo 
descrito no capo 4, e ainda verificar os viéses introduzidos nas variáveis 
utilizadas no capítulo anterior pela omissão de variáveis consideradas 
importantes, faremos neste capítulo um estudo mais detalhado do 
comportamento dos preços para o Rio de Janeiro e procuraremos 
incluir variáveis que tornem o modelo mais próximo da formulação 
completa, defmida pelas características descritas acima. 

A área metropolitana do Rio de Janeiro foi escolhida devido à 
existência inequívoca de outros centros de polarização que não o 
centro histórico, e pela extrema variabilidade nas características natu
rais observadas nas diversas áreas. A presença das praias como princi
pais centros de lazer, a existência de subcentros importantes - tais 
como Niterói, Copacabana, Madureira etc. -, a extrema diversidade 
na composição do estoque de habitações e na distribuição de renda, 
assim como nosso conhecimento a priori da área, levou-nos a defmir 
nossa escolha entre as A. M: consideradas no capítulo anterior. 

Em 8.1 fazemos uma avaliação dos dados a serem utilizados; em 
8.2 apresentamos os resultados obtidos na estimação do modelo; 
em 8.3 verificamos a possibilidade de estimação da elasticidade renda 
no consumo das características separadamente; em 8.4, finalmente, 
tecemos alguns comentários sobre os resultados obtidos. 

8.1 Os dados utilizados 

Utilizamos a PNAD-77, descrita no capítulo anterior juntamente 
com uma pesquisa feita pelo Metrô do Rio de Janeiro. Na PNAD-77 
dispomos de dados sobre as características do dornicJ1io em si e de 
infra-estrutura básica. 

Para introduzirmos os outros fatores sugeridos pelo modelo, 
utilizamos a pesquisa do Metrô; essa pesquisa divide a área metropoli
tana do Rio de Janeiro em 281 zonas, para as quais são levantados 
dados diversos, tais como: população, número de automóveis, de do
micJ1ios, de empregos etc. - e dispõe de uma matriz de distâncias, em 
termos de tempo, 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 levanta
mento cartográfico desses setores, agrupamo-los segundo o zoneamen
to definido pelo Metropolitano do Rio de Janeiro. O resultado final 
foi uma matriz que continha as características do domicIlio e da famí
lia da PNAD-77 e as características da localização desse domicIlio 
dadas pela pesquisa do Metrô - distâncias aos principais centros da 
cidade, número de empregos etc. 

8.2 A formação de preçqs 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 como a acessibilidade 
às outras áreas e os serviços de comércio. 

Para definirmos as variáveis que comporão o vetor de acessibili
dade, utilizamos informações a priori sobre as localizações que histori
camente desempenham papéis de centros polarizadores nas áreas cir
cunvizinhas. Para essas localizações foram levantados o número de 

Tabela 8.1 

Número de Empregos no Comércio e Serviços 
nos Principais Centros Polarizadores 

Centro Polarizador N? de Empregos Empregos/População 

Centro Histórico 
Copacabana 
Botafogo 
Ipanema 
Tijuca 
Méier 
J acarepaguá 
Madureira 
Bonsucesso 
Campo Grande 
Penha 
Niterói 
Nova Iguaçú 
Caxias 
S. J. Meriti 
São Gonçalo 

57,48 
21,50 
20,5 
14,4 
23,6 
18,7 
9,87 
9,40 
8,50 
8,18 
5,60 

17,6 
18,8 
11,96 
4,55 
4,09 

10,08 
0,426 
0,429 
0,598 
0,383 
0,567 
0,115 
0,288 
0,313 
0,217 
0,143 
2,232 
2,680 
0,437 
0,306 
0,143 

Obs.: O cálculo foi feito com base nos lugares centrais dos bairros e municípios 
considerados. A média da relação entre emprego c população na cidade se situou 
em 0,22. 
Fonte: Metropolitano do Rio de Janeiro. 
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empregos no comércio e serviços e a relação entre esses e a população 
de cada uma dessas zonas, como podemos observar na tab. 8.1. 

Para a maioria das zonas consideradas, o número de empregos 
per capita se situou bem acima da média da cidade (0,22), à exceção 
de Jacarepaguá, Penha e São Gonçalo. Devemos ressaltar, entretanto, 
que o volume de serviços (número de emprego per capita) tende a 
variar em torno das zonas consideradas de modo acentuado, sendo que 
no caso da Penha, a relação manteve-se entre 0,04 e 0,07, portanto 
bem abaixo da média da A M.; o que nos mostra que a área central, 
dentro do contexto de consumo observado em sua vizinhança oferece 
um maior volume de serviços e, possivelmente, atua como centro pola
rizador das áreas circunvizinhas. 

É necessário ressaltar ainda que áreas como Copacabana, Ipane
ma e mesmo Botafogo, além de assumirem a condição de centros pola
rizadores em termos de serviços, são áreas que dispõem de um elevado 
índice de amenidades e são centros de lazer, principalmente devido à 
existência de praias - em Ipanema e Copacabana principalmente. 

Para introduzirmos essas variáveis na equação, supusemos que 
cada um desses centros teriam um detenninado raio de influência que 
variaria entre uma distância de 30 a 40 minutos do mesmo. Tais valo
res foram tomados de fonna arbitrária, através da observação cartográ
fica da localização e da distância a esses centros. 

Para medinnos o consumo da acessibilidade a cada um desses 
centros, criamos variáveis qualitativas, que assumiriam valores somente 
no raio de influência dessas áreas, e seriam definidas através da dife
rença entre a distância máxima ao subcentro e à distância do imóvel 
ao mesmo. No caso de Copacabana, por exemplo, o consumo de aces
sibilidade seria dado por: 

DCPU = 40 - DCOP 

onde, 

DCPU consumo de acessibilidade a Copacabana 
DCOP distância do domicIlio ao centro de Copacabana. 

Assim, caso o indivíduo se encontre no centro de Copacabana, o 
índice do consumo de acessibilidade será de 40; ao se afastar do cen
tro, esse consumo tende a diminuir; as áreas localizadas fora do raio de 
influência (40 minutos) assumem valor zero. O mesmo procedimento 
foi utilizado para todos os outros centros. 

Quanto à distância ao centro histórico (CBD), foram feitas vá
rias hipóteses quanto ao seu raio de influência --60, 90 ou 120 minu-
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tos -, utilizando-se o mesmo procedimento definido anterionnente. 
Nesse caso, em geral, supõe-se que os aluguéis tendam a variar de 
modo diferente dos subcentros. O processo de expansão da cidade faz 
com que as áreas mais antigas estejam localizadas em torno do CBD; 
como não dispomos de variáveis que meçam a idade do imóvel, o 
preço do aluguel deverá aumentar ao nos afastannos do CBD na faixa 
onde predominam imóveis antigos - geralmente chamada "coroa an
tiga" da cidade - devido ao fato de a idade dos imóveis aumentar ao 
nos aproximannos do CBD. Ao terminar esta faixa, deve-se observar 
quedas nos preços de aluguel, refletindo quedas no preço dos serviços 
de habitação ao nos afastannos do CBD. Para testar essa hipótese, 
dividimos a distância ao centro em duas variáveis; a primeira assumiria 
valores nos locais mais próximos ao centro (10 a 15 minuntos) e esta
ria medindo o efeito da idade do imóvel, enquanto a segunda nos 
outros intervalos definidos anterionnente entre o limite de 10 ou 15 e 
de 60; 90 ou 120), que efetivamente mediria o consumo de acessibili
dade ao centro histórico. 

Como a principal fonte de lazer na cidade do Rio de Janeiro é a 
praia, criamos uma variável que representasse o consumo de acessibili
dade às praias de mar aberto (Ipanema, Leblon, Copacabana e Barra). 
Tomamos para cada observação a distância r,nínima em relação às 
quatro praias definidas anterionnente e utilizamos o mesmo processo 
definido anterionnente com distâncias de 60, 90 ou 120 minutos. 

Outro aspecto considerado importante na escolha da localização 
é o tipo de vizinhança existente. Supõe-se que os indivíduos de 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 vizinhança serviria como 
aproximação para várias outras características, tais como: educação, 
respeito aos vizinhos, status etc. Para aproximarmos o nível de renda 
da vizinhança, utilizamos o número de carros per capita em cada zona 
fornecidos pela pesquisa do Metrô. 

Uma outra variável importante na determinação do fluxo de ser
viços fornecidos pela habitação é a idade do imóvel36 

, apesar de não 
dispormos de infonnações quanto à idade dos imóveis incluídos na 
pesquisa, dispomos de infonnações sobre as novas construções através 
da pesquisa da PNAD-77. Criamos então uma variável dummy que 
assume valor um no caso de imóveis novos (novas construções na defi
nição da FIBGE), e zero em caso contrário. 

11 'Ver, por exemplo, o trabalho de STRASZHEIM, M.R. Op. cito 
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Finalmente, introduzimos uma variável que captasse os serviços 
de comércio existentes em cada uma dessas localizações definida 
através do número de empregos per capita no comércio e em serviços. 

Para estimarmos os preços implícitos que os indivíduos estariam 
dispostos a pagar para consumir essas características utilizamos a téc
nica de hedonic prices equations similarmente ao capítulo anterior. A 
equação a ser estimada, tomou a seguinte forma: 

ALG = ~O + ~ZB2 + ~2C2 + ~2C2 + {3jJ3 + {3/Io + ~SLO + {36F j + 

+ {3flo + {3t/fo + {3c/o + {3lONEP + ~l1NAT + {3jfMN + {3jjJPR2 + . 

+ {3z,fJCNz + {3ZSDCN2 + {316DINU + {3r,ocPU+ ~jsDBTU + {3H!JTIJ + 

+ ~2oDBOU + ~2jDPEU + ~2~MEU + {32jJMAU + ~2,fJJAU + 

onde!!? : 

NEP 
NAT 
IMN 
DCN] 

DCN2 

DPR2 
DINU 
Depu 
DBTU 
DTIJ 
.DBOU 
DPEU 
DMEU 
DMAU 
DJAU 
DNIU 

+ {32sDNlU - {326D~AU + {32f>MJU 

n~ de empregos per capita 
n~ de automóveis per capita 
1 no caso de imóveis novos; O em caso contrário 
proxy para os imóveis antigos próximos ao centro histó
rico (raio de 10 minutos) 
consumo de acessibilidade ao centro (entre 10 e 90 mi
nutos) 
consumo de acessibilidade à praia (raio de 90 minutos) 
consumo de acessibilidade a Ipanema (35 minutos) 
consumo de acessibilidade a Copacabana (40 minutos) 
consumo de acessibilidade a Botafogo (35 minutos) 
consumo de acessibilidade a Tijuca (35 minutos) 
consumo de acessibilidade a Bonsucesso (35 minutos) 
consumo de acessibilidade a Penha (35 minutos) 
consumo de acessibilidade ao Méier (35 minutos) 
consumo de acessibilidade a Madureira (35 minutos) 
consumo de acessibilidade a Jacarepaguá (35 minutos) 
consumo de acessibilidade a Niterói (40 minutos) 

117 As variáveis utilizadas no capítulo anterior continuam com a mesma defrni
ção. 
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DCAU 
DNCU 

consumo de acessibilidade a Caxias (40 minutos) 
consumo de acessibilidade a Nova Iguaçu (35 minutos) 

E obtivemos os seguintes resultados: 

ALG=-642,42 - 63,7382 - 31,06C2 + lOO,23D3 + 355,31EO + 
(5,14) (0,60) (0,58) (1,92) (7,69) 

+ J4,85F1 + 54,88GO + 91,65HO + 330,05JO + 260,52 LO -
(0,22) (1,05) (1,56) (5.36) (21,77) 

- 42,19 NEP + 1833,9 NAT + 507,2.41MN + 7,34 DPR2 - 775,35 DCN
1 

-

(0,78) (4,01) (3.35) (3,35) (2,51) 

- 3,87 DCN2 + 102,98 D/NU + 1,32 DCOP +56,95 D8TU +41,81 DTJU 

(2,45) (12,81) (0,20) (8,94) (4,55) 

+ 18,97 DBOU + 0,692 DPEU + 6,38 DMEU + 7,85 DMA U -

(3,43) (0,15) (1,50) (2,02) 

- 4,34 DJAU + 22,97 DNJU + 2,71 DCAU + 7,50 DNGU 

(0.98) (5,16) (0,61) (2,12) 

R 2 = .6236; F = 176,7; n = 2908 

Como observamos, a maioria dos subcentros introduzidos na 
equação apresentaram coeficientes significantes, assim como a distân
cia à praia e as variáveis NA T e IMN. Faremos uma análise dos resul
tados obtidos. 

Observamos inicialmente que os coeficientes das variáveis utili
zadas na estimação da equação do capítulo anterior sofrem grandes 
alterações. Caso nos reportemos à tab. 8.2, verificamos que principal
mente o coeficiente estimado para as variáveis DJ (tipo de cobertu
ra), Co (esgoto), HO (lixo) e 'O (telefone) sofrem uma forte dimi
nuição, o que pode ser explicado pelo fato de a oferta desses serviços 
ser maior nos lugares centrais (em relação a todos os subcentros), o 
que faria com que ao omitirmos o fator distância, o efeito do maior 
consumo de acessibilidade fosse captado por essas variáveis, gerando 
um viés no sentido de superestimar as variáveis incluídas. As variáveis 
B2 (paredes), C2 (piso) e F] (rede geral de água) apresentam da 
mesma forma que na tab. 8.2 coeficientes não significativamente dife-
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rentes de zero a um nível de 5%. A variável LO (número de cômodos) 
não sofre variações significativas. 

É necessário observarmos que o fato dos serviços de infra-estru
tura básica tenderem a se concentrar nos locais mais centrais (que dis
põem de maior volume de serviços), como observamos através da cor
relação entre um e outro, vem reforçar a hipótese de que os investi
mentos em infra-estrutura tendem a ser concentrados espacialmente e 
a beneficiar detertninados setores da sociedade ll 

li . 

A variável NEP (número de empregos per capita), introduzida 
com objetivo de aproximar o volume de serviços em cada localização, 
apresentou um coeficiente estimado não significativamente diferente 
de zero, contrariamente ao que deveríamos esperar - os indivíduos 
estariam, por hipótese, 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 essa variável e 
o consumo de acessibilidade na maioria dos subcentros (entre 0,10 e 
0,23), o que nos leva a concluir que ao nos aproximarmos dos subcen
tros, o volume de serviços tende a aumentar. Os resultados obtidos 
com a introdução dessa variável não eram de todo inesperados, pois o 
consumo de acessibilidade aos diversos sub centros mede, indiretamen
te, o consumo de serviços de comércio. 

A variável NAT, por sua vez, apresenta um coeficiente signifi
cativamente estimado diferente de zero a um nível de significância de 
1 %, o que comprova o fato de os indivíduos levarem em considera
ção aspectos relativos à vizinhança 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 valori
zam os imóveis novos, na média e em relação ao estoque total, pois 
estariam dispostos a pagar um preço mais alto pelos mesmos - fato 
que se conclui através da significância do coeficiente de IMN na 
equação. 

O consumo de acessibilidade à praia se mostrou significante a 
um nível de 1 %, o que nos indica que efetivamente, os indivíduos 
ievam em consideração a distância a esse principal centro de lazer no 
processo de escolha da habitàção. Os indivíduos estariam dispostos a 
pagar mais Cr$ 7,00 no preço de aluguel 'Jara se aproximarem mais 
um minuto da praia: para se localizarem proximos à praia (cinco a dez 
minutos) os indivíd\loS estariam dispostos a pagar aproximadamente 
Cr$ 600,00 a mais no aluguel mensal o que, capitalizado, representa 

li IIYer YETTER, D.M. et alii. op. cito 
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um aumento no preço de comercialização de, aproximadamente, 
Cr$ 120.000,00 a preços de 1977. 

A variável introduzida para captar o efeito da "coroa antiga" em 
torno do centro histórico se mostra também significativa a um nível 
de 1%, o que evidencia a existência desse fenômeno, observando-se 
uma queda acentuada no preço de aluguel dos imóveis aí localizados 
devido ao fato de serem antigos, o que comprova a hipótese de os 
indivíduos levarem em consideração a idade do imóvel no processo de 
escolha da habitação. 

A distância ao centro é que não apresenta o coeficiente espe
rado, pois o coeficiente e'stimado é significativamente negativo a um 
nível próximo de 1 %, o que nos levaria a concluir que os indi~íduos 
estariam dispostos a incorrer num aluguel mais alto ao se afastarem do 
centro, ou seja, que a proximidade ao centro, contrariamente ao espe
rado, 'geraria desutilidades. Esse aparente paradoxo, pode ser explica
do através de uma análise puramente estatística ou econométrica, e se
ria creditado à correlação 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 acessiblidade ao centro (ou aumentarmos a distância) o 
consumo de acessibilidade a essas outras áreas tende a aumentar, o que 
faz com que o efeito do aumento da distância ao centro seja confun
dido com a proximidade dessas áreas, não nos permitindo separar os 
efeitos dessas variáveis. Portanto, o fato de o coeficiente estimado ser 
negativo pode ser creditado a problemas de multicolinearidade, com a 
variável de consumo de acessibilidade ao centro captando parte dos 
efeitos de proximidade aos subcentros e à praia. 

Dos subcentros incluídos na equação, a maioria apresenta coefi
cientes significativamente diferentes de zero, o que evidencia a impor
tância dos mesmos no processo de escolha da habitação. Os preços im
plícitos que os indivíduos estariam dispostos a pagar para se aproxi
marem dos diversos subcentros variam de forma acentuada (Cr$ 7,00 
em Nova Iguaçu a Cr$ 103,00 em Ipanema), o que nos mostra as dife
renças no grau de importância desses subcentros para os indivíduos 
como um todo. 

Dos subcentros que se apresentam não significativamente dife
rentes de zero, aquele que causa maior estranheza é o de Copacabana, 
por ser ela área extremamente importante dentro do contexto urbano 
da cidade. A não significância do coeficiente estimado pode ser credi
tada à proximidade dessa área a Botafogo e Ipanema, o que conduz a 
um elevado coeficiente de correlação entre elas (em torno de -0,56 
para ambas), o que nos indica que ao aumentarmos o consumo de 
acessibilidade a Copacabana, estamos diminuindo o consumo a Bota-

151 



fogo e a Ipanema, não sendo possível separarmos de forma clara seus 
efeitos. 

Os outros subcentros que não apresentam um coeficiente esti
mado não significativamente diferente de zero a um nível de 15% são 
Penha, Jacarepaguá e Caxias, e a um nível de 5% o Méier - o nível de 
significância compatível com a aceitação de seu coeficiente é de 13%. 
No caso da Penha e J acarepaguá o número de empregos per capita está 
abaixo da média (tab. 8.1), o que significa que os serviços disponíveis 
nessas zonas satisfazem em sua maior parte as necessidades 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 comportamento. Em Caxias, apesar do elevado 
número de empregos per capita, seu coeficiente não se apresenta signi
ficativamente diferente de zero; e não se observam correlações eleva
das com outras variáveis. Tal comportamento pode ser explicado pelo 
fato de existirem outros fatores em torno dessa localização não in
cluídos na equação, que levariam a um preço de aluguel mais baixo, 
tais como: outras características da vizinhança não captadas pela ren
da, qualidade dos imóveis etc. Portanto, a introdução do consumo de 
acessibilidade a esse sub centro captaria o efeito desses outros fatores, 
não permitindo a mensuração do efeito do consumo de acessibilidade 
a essa área. 

Podemos reestruturar a equação retirando as variáveis que não se 
apresentaram significantes a um nível de até 15%, assim como umas 
poucas observações referentes aos municípios de Petrópolis, Maricá e 
Mangaratiba, que estariam fora da área metropolitana por nós conside
rada, mas incluídas na definição oficial da AM. Introduzimos ainda a 
distância ao centro de forma direta (variável DCEN) e obtivemos o 
seguinte resultado: 

ALG;-807,2 + 95,60D3 + 305,05EO + 55,21 Go + 102,15HO + 
(6,61) (1,82) (6,11) (1,10) (1,85) 

+342,39JO + 257,25 LO + 1560,7NAT + 504,40IMN + 3,72DPR2 -
(5,52) (22,57) (4,17) (3,35) (1,96) 

-647,0 DCN1 + 1,21 DCEN + 111,47 DINU +51,73 DBTU +36,45 DTJU + 
(3,07) (0,98) (18,18) (10,40) (8,90) 

+ 20,19 DNIU + 19,01 DBOU + 6,12 DMAU + 6,09 DNGU + 6,49 DMEU 
(4,56) (3,70) (1,67) (1,77) (1,61) 

R 2 ;.6230; F; 247; N; 2860 
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Como observarmos, os resultados se mantêm satisfatórios sem 
alterações significativas nos coeficientes estimados, mantendo-se, in
clusive, a ordenação de importância dos subcentros. 

Foram feitos ainda vários testes com formas alternativas para a 
função acima, utilizaram-se várias alternativas para a medida de acessi
bilidade ao centro e à praia, assim como a substituição da variável 
D/NU por DCPU. Em termos do consumo de acessibilidade ao cen
tro, todas as alternativas 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 à praia se mos
traram, nos três casos analisados (60, 90 e 120 minutos), significantes. 
A introdução de DCPU no lugar de D/NU fez com que o coeficiente 
estimado para DCPU assumisse valores significativamente diferentes 
de zero e que DBTU passasse a não ser diferente de zero. 

A equação final apresentada acima é aquela em que o poder de 
explicação, dado pelo coeficiente de determinação, é maior entre as 
alternativas consideradas. Ressaltamos ainda que as alterações na espe
cificação das funções não alteram de forma significativa os coeficien
tes estimados para as variáveis - a exceção do caso de DCPU e 
DBTU -, mesmo no caso da variável GO, que não apresenta um coe
ficiente ao nível de 5%, o preço tende a se manter em torno 
de Cr$50,00. 

Devemos assinalar ainda que ao retirarmos a variável DPR? e 
DCEN os resultados não se alteram significativamente, tendo-se ainda 
um coeficiente de determinação no valor de 0,6225119

• 

Os resultados obtidos acima nos mostram a importância assu
mida pelos subcentros nas grandes concentrações urbanas que são as 
áreas metropolitanas. Tomamos o caso extremo do Rio de Janeiro, 
onde se observam centros polarizadores não só a nível de serviços 

119 Ao retirarmos a variávcl DPR 2 c DCEN os resultados obtidos foram os seguin
tes: 

ALG=-689,4 + 93,14D3 + 306,19EO + 69,19GO + 100,76HO + 
(11,77) (1,77) (6,14) (1,42) (1,84) 

+ 348,77JO + 255,71 LO + 1753,55NAT + 502,771MN -
(5,63) (22,54) (5,23) (3,34) 

- 664,69 DCN1 + 119,54 D1NU + 56.13 DBTU + 36,89 DTJU + 
(3,15) (26,39) (14,18) (9,48) 

+ 19,32 DNJU + 17,95 DBOU + 6,56 DMAU + 5,68 DNGU + 5,56 DMEU 
(4,45) (3,55) (1,86) (1,66) (1,39) 

R 2 
= .6225; F = 276; N = 2860 
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como também de lazer, e verificamos que ao detalharmos de forma 
mais completa as características do imóvel e da localização do mesmo 
(proximidade dos subcentros), o coeficiente estimado para a distância 
ao centro histórico deixa de ter um coeficiente significativamente 
diferente de zero; e nas estimações onde é significativamente diferente 
de zero, o sinal da variável é o contrário do esperado. A relação do 
modelo apresentado com os modelos monocêntricos merece uma dis
cussão mais pormenorizada. 

O modelo de equihbrio geral exposto no capo 3 sugere que os 
preços dos seJ:Viços de habitação deveriam variar de modo homogêneo 
ao nos afastarmos do CED. O que sugere um modelo de comporta
mento de preços na cidade com o preço dos serviços de habitação 
como variável dependente e a distância ao centro como variável expli
cativa. 

Caso supuséssemos que os serviços disponíveis nas unidades 
habitacionais sejam aproximadamente constantes ao 19n9o da cidade, 
podemos estimar uma equação do tipo: 

ALG = 00 + (Xl DCEN 

Ao estimarmos a, equação acima na forma logarítmica (pois 
apresenta melhores ajustamentos), obtivemos os seguintes resultados: 

L ALG = 10,548 - 0,974 LDCEN 
(77,91) (28,94) 

R 2 = .2266; F= 837; N=2860 

Como constatamos, há um bom ajustamento das variáveis, sendo 
que a curva <!stimada se aproxima de uma hipérbole equilátera - elas
ticidade constante igual a I -, o que significa que o preço de aluguel 
varia às mesmas taxas ao nos afastarmos numa taxa constante do cen
tro. O ponto crucial para concluírmos que há uma relação inversa 
entre a distância ao centro histórico e o preço dos serviços de habita
ção, como nos modelos de cidades monocêntrica~, é a hipótese de que 
o volume de serviços por unidade habitacional esteja constante ao 
longo da cidade - que as variações nos preços de aluguel reflitam 
variações nos preços dos serviços e não de quantidades. Tal hipótese é, 
entretanto, extremamente forte e irreal, pois mesmo a observação 
superficial da malha urbana nos leva a rejeitá-la. 

Portanto, como os serviços disponíveis na habitação não são de 
modo algum constantes ao longo da cidade, a interpretação correta da 
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equação acima seria que a quantidade de serviços de habitação nas 
unidades habitacionais tende a diminuir ao nos afastarmos do centro 
da cidade, pois o preço de aluguel reflete, em última instância, o fluxo 
de serviços gerados por uma dada unidade habitacional a um dado 
preço dos serviços. 

A corroborar com a interpretação acima, temos o fato de que ao 
introduzirmos as outras variáveis que captariam as diferenças no fluxo 
de serviços por unidade de habitação, a variável DCEN perde seu 
poder de explicação, e que o nível de renda tende a diminuir ao nos 
afastarmos do centro como podemos atestar na regressão abaixo: 

LDCEN = 5,654 - 0,2299 LY + 0,2368 LN 
(70,54) (24,09) (15,35) 

R 2 =.1993; F=355 N=2860 

Portanto, como o aumento na renda gera um aumento na de
manda por serviços de habitação, o fato do preço de aluguel diminuir 
ao nos afastarmos do centro, está refletindo uma diminuição do fluxo 
de serviços por unidade habitacional e não uma diminuição no preço 
desses serviços. 

Com o objetivo de verificar o comportamento do consumo de 
serviços de habitação com relação à renda de forma mais detalhada, 
faremos na seção a seguir uma análise de seu impacto sobre o consumo 
das características anteriormente definidas. 

8.3 O efeito de variações da renda sobre o consumo de caracterís
ticas da habitação 

Como procuramos chamar atenção nos caps. 3 e 4, os diversos 
. atributos ou características da habitação que os indivíduos consideram 
no processo de escolha podem ser vuzualizados como itens (bens) dis
tintos uns dos outros geradores de diferentes utilidades de consumo. A 
formulação acima nos leva à defmição de curvas de demanda para cada 
atributo ou característica (distintas entre si) e, conseqüentemente, 
observarmos diferenças nas respostas da demanda por esses atributos 
às alterações nas variáveis que afetam a demanda dJS indivíduos de 
modo geral. 

Caso as hipóteses acima estejam corretas, a resposta dos indiví
duos às alterações na renda devem ser diferentes para os atributos da 
habitação anteriormente çlefmidos e, ao estimarmos elasticidades 
renda para os atributos separadamente, deve-se observar diferenças sig
nificantes nos coeficientes estimados. 
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Caso se verifiquem diferenças nessas elasticidades, teremos dife
rentes pressões sobre o mercado, o que levaria a alterações nos preços 
relativos dos imóveis ao variarmos a renda. Ou seja, um aumento de 
renda levará a uma maior demanda por determinadas características 
(proximidade a locais de lazer, por exemplo) em relação a outras, 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 ajustai 
às condições do mercado, produzindo uma maior quantidade dessas 
características quando possível. 

Para medirmos o consumo de características, podemos nos utili
zar dos coeficientes estimados através das hedonic prices equations -
interpretando-os como preços implícitos pagos pela existência de 
determinados serviços - como ponderação para a formação das diver
sas características. 

Nesse caso, para calcularmos os gastos em infra-estrutura em um 
determinado domicl1io, tomamos os preços implícitos estimados e os 
multiplicamos pelo consumo de infra-estrutura (existência de esgoto, 
coleta de liXo etc.). Para os gastos com tamanho da habitação (medido 
através do número de domicl1ios), utilizaríamos o mesmo processo, 
multiplicando o número de cômodos pelo preço implícito do mesmo, 
estimado através de hedonic prices equations, e assim suceSsivamente 
para as outras características. 

De acordo com a defInição das características, grupamos os ser
viços disponíveis na habitação da seguinte forma: 

G1 = 

G
2

= 

G
3

= 

G4 = 

(D3 · 96) + (Eo. 306) + (/MN. 503) + (-665. DCN1) 

G1 +(LO·256) 

(Go' 69) + (HO' 101) + (10 .349) 

(NAT .1754) + (Dl NU. 120) + (DBTU _ 56) 

G 5 = (DTIU. 37) + (DNIU. 20) + (DBOU . 18) + (DMA U. 7) + (DNGU. 6) + 
+ (DMEU_ 6) 

G 6 = G 5 + (D/NU. 120) + (DBTU. 56) 

A variável GO procura medir o consumo de tamanho da habita
ção; G] o consumo da qualidade interna com IMN e DCN] utilizados 
como aproximações para a idade do imóvel; G2 trata conjuntamente 
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o consumo de qualidade e de quantidade; G 3 mede os gastos com 
infra-estrutura; G 4 o consumo de amenidades com D/NU e DBTU uti
lizados com variáveis que medem a proximidade a centros de lazer90 ; 

G 5 e G6 medem o consumo de acessibilidade aos subcentros. 
Com base nesses grupamentos, foram feitas estimações, com 

base na curva de Engel, das equações: 

onde, 

i=O,l, ... ,6. 

Os resultados obtidos encontram-se na tab. 8.2. Observamos que 
as elasticidades renda tendem a variar de modo significativo em rela
ção aos gastos com as diversas características. 

Os gastos com habitação em si (G 2) apresentam uma baixa 
elasticidade (0,35); devemos observar, entretanto, que as medidas uti
lizadas para medir o consumo de habitação são extremamente pobres 

Tabela 8.2 

Elasticidade Renda de Algumas Características da Habitação 

Características Constante Renda N9 Pessoas R 2 F N 

GO 4,253 0,2983 0,2262 337 726 2860 
Tamanho ( 54,27) (31,98) 05,0 ) 

G1 5,597 0,0361 -0,0299 025 20 1609 
Qualidade Interna (106,7 ) ( 6,03) ( 3,04) 

G 2 3,953 0,3459 0,1615 . 352 771 2853 
Habitação cm Si ( 48,45) (35,64 ) 00,27) 

G3 2,432 0,3417 -0,1613 .2748 448 2365 
Infra-estru tura ( 25,04) (29,79) ( 8,61) 

G4 -2,235 0,9144 -0,6792 .2961 601 2860 
Amenidades ( 9,68) (33,26) 05,28) 

G5 2,841 0,2953 0,3327 .0727 55 1411 
Acessibilidade ( 11,0 ) ( 9,49) ( 6,77) 

G6 0,044 0,7184 -0,7091 . 272 324 1740 
Acessibilidade ( 0,17) (23,80) 03,81) 

90Note-se que o consumo de acessibilidade a Copacabana está incluído implici
tamente nessas duas variáveis, pois, como vimos, captam seu efeito. 
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- como observamos ao utilizannos G 1 como variável dependente -, o 
que faz com que a variável não capte efetivamente os efeitos das mu
danças no consumo de habitação em si. A variável G 2 está captando, 
em sua maior parte, os efeitos das variações no tamanho da habitação. 

A elasticidade renda em relação aos gastos com o tamanho da 
habitação é baixa, o que significa que ao aumentar a renda, os indiví
duos tenderão a aumentar os gastos com o tamanho da habitação em 
menor proporção. Verificamos ainda que o coeficiente estimado para 
o número de pessoas no domicílio é positivo - sinal inverso daquele 
obtido em relação aos gastos totais - e menor do que 1, o que nos 
leva a concluir que ao aumentar o número de pessoas no domicílio 
deveremos observar um aumento nos gastos com o tamanho da habi
tação, embora, de modo menos proporcional. 

O consumo de infra-estrutura ( G 3 ) e de acessibilidade ( G 5 ) 
também apresentam uma elasticidade renda inferior àquela observada 
em relação aos gastos totais. Portanto, o aumento na renda levará a 
um aumento menos que proporcional dos gastos com ambas as carac
terísticas. O aumento no número de pessoas no domicílio tende a 
diminuir os gastos com infra-estrutura, e a aumentar os gastos com 
acessibilidade. 

A elasticidade renda dos gastos com o consumo de amenidades é 
significativamente superior à obtida com relação aos gastos totais, o 
que significa que o aumento nos gastos com habitação, gerado por um 
aumento na renda, tenderia a ser direcionado, de foona mais que pro
porcional, ao consumo de amenidades. O impacto de um aumento no 
número de pessoas no domitl1io é também negativo. 

Como podemos observar, as elasticidades renda dos gastos no 
consumo das diversas características que compõem a habitação ten
dem a diferir de foona significativa. Portanto, uma variação na renda 
levará a uma maior demanda por determinadas características em rela
ção a outras, gerando uma variação nos preços relativos dessas caracte
rísticas, o que levará a um impacto diferenciado sobre os preços das 
habitações - aquelas que dispõem de 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 elasticidades renda no 
consumo das características entre as diferentes classes de renda, utili
zamos a divisão da amostra em quartis (cap. 7) e testamos a equação 
para as três características (G2~ G4 e G5) definidas anterionnente. 
Os resultados se encontram na tab. 8.3. 

Constatamos que as diferenças são acentuadas nos coeficientes 
estimados para a elasticidade renda e para o número de pessoas no do
micílio. A elasticidade renda dos gastos com o tamanho da habitação 
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( G2 ) é menor para os 25% mais ricos - o que significa que as classes 
de maior poder aquisitivo tenderiam a aumentar em menor proporção 
o tamanho da habitação ao aumentar a renda - e apresenta variações 
nos outros quartis sem uma tendência definida ao passarmos de uma 
classe de renda para outra. O coeficiente estimado para o número de 
pessoas tende claramente a decrescer na medida em que o nível de 
renda aumenta, o que nos diz que nas classes de renda superiores o 
aumento do número de pessoas da família leva a aumentos menos que 
proporcionais no consumo de tamanho da habitação. 

A elasticidade renda no consumo de amenidades ( G 4 ) para os 
25% mais pobres não é significativamente diferente de zero, o que nos 

Tabela 8.3 

Elasticidade Renda das Características da Habitação por Quartis 

Caract.jQuartis Constante Renda N9 Pessoas R2 F N 

G2 3,769 0,3575 0,2372 · 137 57,0 720 
19 Quartil ( 9,26) ( 6,39) (6,82) 

G2 4,526 0,2695 0,1783 · 042 15,1 687 
29 Quartil ( 4,56) ( 2,20) (4,89) 

G2 3,198 0,4464 0,1025 · 054 20,7 731 
39 Quartil ( 4,20) ( 5,09) (3,64) 

G2 5,589 0,1877 0,0746 · 108 42,9 715 
49 Quartil (26,6 ) ( 8,73) (3,21) 

G4 4,977 -0,0987 -0,3415 · 033 12,3 722 
19 Quartil ( 5,67) ( 0,82) (4,56) 

G4 -5,784 1,3252 -0,6324 · 088 33,3 689 
29 Quartil ( 2,37) ( 4,42) (7,12) 

G4 -5,805 1,3455 -0,8643 .1258 52,5 733 
39 Quartil ( 2,33) ( 4,68) (9,34) 

G4 -2,460 0,9685 -0,8161 .1986 88,4 716 
49 Quartil ( 2,71) 00,42) (8,12) 

G5 4,597 0,0823 -0,382 .072 10,9 287 
I'! Quartil ( 4,67) ( 0,61) (4,64) 

G5 -0,444 0,6957 -0,4187 · 057 10,2 338 
29 Quartil ( 0,17) ( 2,19) (4,11) 

G5 1,280 0,4559 -0,2508 · 022 4,3 379 
39 Quartil ( 0,52) ( 1,60) (2,47) 

G5 2,221 0,3538 , -0,2323 · 034 7,1 407 
49 Quartil ( 2,04) ( '3,12) (2,17) 
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indica que esses indivíduos não aumentam seu consumo de amenida
des ao variarmos a renda. Para os 2~ e 3? quartis essa elasticidade é 
bastante alta (1,34), e para os 25% mais ricos é próxima de um. O 
aumento do tamanho da família leva a uma diminuição do consumo 
de amenidades, sendo que nas faixas superiores de renda essa diminui
ção se dá em maior grau: quanto mais alta a faixa de renda, maior é o 
impacto do tamanho da famllia sobre o consumo de amenidades. 

Os gastos com acessibilidade têm, de modo geral, uma elastici
dade renda inferior à dos gastos totais para as classes de renda conside
radas. Para os 25% mais pobres o coeficiente da elasticidade renda não 
é significativamente diferente de zero; nas outras classes observa-se 
uma tendência à diminuição da elasticidade ao aumentarmos o nível 
de renda, o que evidencia uma menor propensão das classes de renda 
mais elevadas a se situarem próximas aos centros fornecedores de ser
viços e emprego. 

Um aspecto importante para o qual os resultados acima nos 
chamam a atenção é o fato de a classe de renda mais baixa (25% mais 
pobres) não aumentar seu consumo de acessibilidade e de amenidades 
em conseqüência de variações na renda - elasticidade renda não signi
ficativamente diferente de zero para essas características. Essa classe, 
portanto, seria indiferente quanto à 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 é a classe de renda onde o aumento do 
tamanho da família tem o maior impacto sobre o consumo de habita
ção - apesar dos elevados ganhos de escala também observados. O 
aumento da família teria, ainda, o efeito de diminuir o consumo de 
acessibilidade e de amenidades como nas outras classes de renda. 

Devemos observar ainda que, de modo geral, à exceção do pri
meiro quartil, as elasticidades renda do consumo de habitação ( C 2 ) e 
de acessibilidade ( C 5 ) são inferiores às obtidas, considerando-se a 
habitação como um todo para os três quartis superiores. No caso do 
consumo de amenidades se observa o contrário, com os coeficientes 
estimados significativamente superiores ao consumo como um todo, 
sendo que o maior aumento ocorreu para o quartil superior onde se 
observou uma elasticidade renda 60% superior, evidenciando elevada 
propensão ao consumo de amenidades das classes de renda mais alta. 

Tais resultados mostram mais uma vez a importância da distri
buição do crescimento da renda para a determinação de seu impacto 
sobre o mercado. No caso de esse crescimento favorecer às classes de 
renda mais elevadas, teremos pequeno impacto sobre a demanda por 
habitação propriamente dita - elasticidade renda de C 2 próxima a 
0,19 - e, conseqüentemente, dada a curva de oferta de novas habita-
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ções constante, um pequeno impacto sobre a indústria de construção 
residencial. Por outro lado, dada a elevada elasticidade dessa classe de 
renda no consumo de amenidades, teríamos maiores pressões sobre o 
preço dos terrenos urbanos que dispusessem de maior oferta de ame
nidades, o que, através das interrelações existentes entre as diversas 
locálizações, poderia levar a um impacto generalizado sobre o preço da 
terra urbana 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 é nula para os 25% mais pobres. 

8.4 Comentários e conclusões 

A análise apresentada evidenciou aspectos extremamente rele
vantes para o mercado de habitações. Em primeiro lugar, ficou de
monstrado, mais uma vez, que os indivíduos valorizam separadamente 
os diversos serviços fornecidos pelo bem, e que estes assumem valores 
no mercado de acordo com a disponibilidade e a importância (utili
dade) de cada tipo de serviço. 

Na análise do capítulo anterior, ficou constatado que a omissão 
das variáveis que medem o consumo de acessibilidade gerou um viés ao 
superestimar os preços implícitos de infra-estrutura, o que possivel
mente deve se repetir no caso das outras áreas metropolitanas avalia
das naquele capítulo. A existência desse viés, que pressupõe a existên
cia de correlação entre as variáveis incluídas e as excluídas, evidenciou 
ainda o fato da maior oferta de infra-estrutura se concentrar nas áreas 
centrais (próximas aos subcentros importantes) que já dispõem de um 
maior número de serviços e um nível de renda mais alto. 

Em relação ao modelo de cidaqes l1lonocêntricas, verificamos 
sua inadaptação ao estudo do comportamento dos preços dos serviços 
de habitação em concentrações urbanas de maior porte, como as áreas 
metropolitanas. A utilização do preço de aluguel observado como 
aproximação às variações nos preços dos serviços - como é feita por 
alguns autores9 I - não é válida, pois a variação nos preços de aluguel 
estaria refletindo 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 

91Ver MUTH, R.F. Op. cit., 1969. 
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de aluguel - quanto maior a renda, maior o fluxo de serviços deman
dados -, confirmam a hipótese acima (variação no fluxo), invalidando 
a utilização do modelo de cidades monocêntricas na forma mencio
nada (tomando-se o preço de aluguel como variável dependente). 

A introdução dos subcentros na equação e a evidência da impor
tância dos mesmos no processo de escolha da habitação, nos mostra 
que, efetivamente, os indivíduos não baseiam suas decisões quanto à 
localização unicamente em relação à distância ao centro, mas com 
relação a um vetor de acessibilidade aos principais pontos de polari
zação urbanos, independentemente de serem estes centros de serviços 
ou de lazer. 

Verificou-se que os indivíduos levam em consideração, no pro
cesso de decisão, as características da vizinhança 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 impàcto dos aumentos 
da renda sobre preços e quantidades será diferenciado - dada a facili
dade de produção das características 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 sig
nificativamente superior à do consumo total e a das outras caracterís
ticas avaliadas, evidenciando os diferentes impactos sobre preços nas 
diferentes localizações ao variarmos a renda. 

Tal constatação pode ainda nos ajudar a explicar as diferenças 
nas elasticidades renda dos gastos totais em habitação, e do comporta
mento de preços no Rio de Janeiro e em São Paulo ao longo do tempo 
(cap. 6), pois o fato de o Rio de Janeiro dispor de um número maior 
de localizações com elevado índice de amenidades, levaria a maior 
pressão sobre os preços nessas localizações, que seria refletido para o 
restante da cidade. Do mesmo modo podemos explicar a variabilidade 
dos impactos da renda sobre as várias zonas na cidade do Rio de Ja
neiro. 

Finalmente foram constatadas diferenças significativas das elas
ticidades renda no consumo das características, nas classes de renda 
consideradas. Os 25% mais pobres têm uma elasticidade renda diferen
te de zero somente no consumo de habitação, o que significa que os 
indivíduos localizados nesta faixa se preocupam basicamente com o 
aumento no espaço físico sem considerar os outros aspectos por nós 
avaliados. Para as outras classes de renda o comportamento da elastici
dade segue a tendência observada para o total da população, com a 
elasticidade dos gastos em amenidades se mostrando significativamen
te superior às outras elasticidades renda estimadas. 
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Portanto, o papel do impacto da renda sobre o mercado agrega
damente deve ser considerado com cuidado, pois este tende a variar de 
acordo com a distribuição dos aumentos de renda e dependerá da res
posta da produção das diversas características no aumento diferencia
do de demanda pelas mesmas. 

O fato de a elasticidade renda no consumo de amenidades ser 
elevada para as classes mais altas pode nos auxiliar na explicação da 
evolução dos preços da habitação entre 1971 e 1978. Caso o cresci
mento da renda, no país e nos municípios de São Paulo e Rio de Ja
neiro em particular, tenha favorecido as classes de renda mais altas, o 
impacto desse crescimento geraria um elevado aumento na demanda 
por amenidades (localização) conjugado a um pequeno aumento na 
demanda por habitação em si; a conseqüência seria uma maior eleva
ção nos preços da terra urbana, com pequenos impactos sobre a pro
dução de novas habitações, o que estaria de acordo com as constata
ções feita no capo 6. 

f 
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9. SíNTESE, CONCLUSÕES E COMENTÂRIOS FINAIS 

A análise desenvolvida nos capítulos anteriores nos conduz a 
importantes constatações sobre o mercado de habitações de modo 
geral e no Brasil em particular. Neste último capítulo pretendemos 
fazer um resumo das principais conclusões obtidas ao longo da tese, 
inter-relacionando-as numa análise final sobre as principais caracterís
ticas do mercado e de seu comportamento no Brasil. 

9.1 O comportamento anticíclico da produção de novas habitações 

Observamos ao longo dos caps. 5 e 6 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 anticíclico da oferta de novas habitações ditado atra
vés dos custos de construção. Verificamos a existência de forte corre
lação entre os aumentos da renda e dos custos de construção, que faz 
com que os efeitos de variações de demanda sobre a produção de 
novas habitações - geradas através de variações na renda - não sejam 
significantes no curto prazo. Em outras palavras, a expansão da de
mandá por serviços de habitação seria acompanhada por uma contra
ção na oferta de novas habitações, fazendo com que tal 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 expansão da demanda 
por serviços de habitação e de contração na oferta de novas habita
ções, gerando grandes elevações. nos preços nesses períodos, não re
freadas pela expansão na oferta de novas habitações. Pelo contrário, se 
supusermos válidas as hipóteses de Friedman92 

- quanto à relação 
direta entre a demanda de serviços e a oferta.de novas habitações -, a 
expansão de demanda será realimentada através da contração na oferta 
de novas habitações, refletindo movimentos especulativos de deman
da, o que nos leva a um aumento de preços ainda maior no curto 
prazo. 

Uma outra explicação possível para o comportamento obser
vado pode ser dada através de modelos que sugerem a existência de 
um componente anticíclico - não só na produção, como também na 

9lFRIEDMAN, M. Op. cito 
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demanda - vinculado às condições de crédito, sugerindo que os resul
tados obtidos possam ser creditados também a esses efeitos. 

Dadas as peculiaridades institucionais do crédito ao consumo e à 
produção de habitações no caso brasileiro esse efeito não deve ter 
relevância, pois os recursos dirigidos ao setor variam na mesma direção 
do ciclo e o governo tende a dificultar o acesso ao crédito como polí
tica de contenção da economia, e a incentivá-lo como política expan
sionista. 

Portanto, observa-se um forte comportamento anticíclico na 
produção de novas habitações, que torna a produção de habitações 
insensível, em termos de variaçõ,.;s nas quantidades produzidas, às 
variações na renda, e extremamente sensível através dos preços. 

Dentro deste contexto, procuramos mostrar a inadequação da 
utilizaçãO dos 'custos de construção como proxy para o preço de servi
ços da habitação mesmo numa análise de longo prazo, como o fazem 
alguns autores. 

O impacto de variações na renda de modo geral sobre o mercado 
de habitações tem características extremamente relevantes e merece 
uma avaliação mais pormenorizada. 

9.2 O impacto de variações na renda 

'Devido às características específicas do mercado de habitações, 
o impacto de variações na renda sobre o consumo e preços da habita
ção assume aspectos distintos que foram avaliados durante pratica
mente todo o trabalho. 

Em termos teóricos, a renda tem um impacto direto sobre a 
demanda de habitações e, portanto, ao elevar-se, gerará pressões para o 
aumento do consumo de habitações. Ocorre, entretanto, que a habita
ção não é um bem homogêneo, mas pelo contrário, como vimos, pode 
ser dividida em um número limitado de características das quais os 
indivíduos derivariam utilidade. As variações na renda afetariam a 
demanda por essas características de forma diferenciada, o que levaria 
a diversos impactos sobre o mercado de acordo com as características 
que tiverem sua demanda elevada de modo mais que proporcional, e 
das possibilidades de produção da mesma. 

Com base neste tipo de enfoque foram elaborados vários testes 
com o objetivo de verificar tais hipóteses e quantificar o impacto da 
renda sobre o mercado, utilizando-se tanto o enfóque agregado como 
o microeconômico com dados em séries temporais em cross-section. 

Ao utilizarmos enfoque agregado, tomando o preço de aluguel 
como variável dependente (hipótese de oferta de serviços de habitação 
inelástica), verificou-se que, efetivamente, variações na renda têm um 
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impacto positivo sobre a demanda por serviços de habitação, consta
tando-se, apesar dos problemas econométricos encontrados, diferenças 
significativas nas elasticidades renda nos municípios do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. 

No caso do Rio de Janeiro testamos ainda o comportamento da 
demanda em relação às variações da renda para zonas distintas da 
cidade e, mais uma vez, foram encontradas diferenças significativas nas 
elasticidades renda m',sas localizações. 

Os resultados obtidos no modelo agregado confirmaram nossas 
hipóteses iniciais, de que a resposta da demanda por serviços de habi
tação às variações da renda estaria condicionada às respostas da de
ma~da por característica específica da habitação e essas variações de 
renda, sugerindo ainda que as localizações que dispusessem de maior 
oferta de amenidades (Rio de Janeiro e algumas de suas zonas) teriam 
elasticidade renda superior. 

Com o objetivo de confirmar a hipótese, foram, feitos testes, 
com base na cUfla de t.ngel, para medir a elasticidade renda dos gastos 
com habitação. 

Primeiramente estimamos a elasticidade renda para algumas 
áreas metropolitanas onde, mais uma vez, verificamos diferenças signi
ficativas nas elasticidades com a tendência de áreas com maior oferta 
de amenidades apresentarem elasticidades renda superiores. 

Com base nos resultados obtidos através de estimações de he
dO!lie prices equations para o Rio de Janeiro, foi-nos possível estimar 
as elasticidades renda por característica da habitação separadamente. 
Os resultados obtidos confirmaram nossas especulações anteriores, 
com a elasticidade renda no consumo de amenidades revelando-se 
extremamente superior às elasticidades no consumo das demais carac
terísticas definidas. 

Finalmente, a fim de testar diferenças no comportamento da 
demanda entre as diferentes clases de renda, foram estimadas curvas 
de Engel por quartis de renda para as A.M. do Rio de Janeiro e São 
Paulo e para o total das A.M , onde observamos diferenças significa
tivas nas elasticidades estimadas com os quartis intermediários apre
sentando elasticidades mais altas e o primeiro e o último mais baixas. 
Testou-se ainda o -:omportamento do consumo de características por 
quartis evidenciando-se uma maior elasticidade no consumo de ameni
dades para os quartis superiores, enquanto a elasticidade para o pri
meiro quartil se mostrou signficante somente para a característica 
tamanho. 

A análise do impacto da renda nos leva a concluir que o aumen
to na renda leva, efetivamente, a uma expansão na demanda por servi
ços de habitação, mas essa expansão na demanda, em cada localização 
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específica (cidade, bairro etc.), estará condicionada às características 
disponíveis e às elasticidades correspondentes. Podemos concluir ainda 
que a variação na demanda por serviços de habitação como um todo e 
por característica em particular, estará condicionada à distribuição dos 
aumentos da renda. 

9.3 A fonnação de preços da habitação 

De acordo com a estrutura teórica desenvolvida nos caps. 3 e 4, 
o preço final de uma determinada habitação dependerá das condições 
de oferta e demanda por característica nela contida (do preço implíci
to das características que a compõem). 

Para avaliarmos essa hipótese, utilizamos a técnica de hedonic 
prices equations para as áreas metropolitanas definidas na PNAD-77, 
sendo que para o Rio de Janeiro formulamos um modelo mais com
pleto, introduzindo dados relativos à localização. 

Constatou-se que, efetivamente, os indivíduos valorizam os di
versos atributos da habitação de forma diferenciada e que, de modo 
geral, os preços implícitos de cada característica ou serviço da habita
ção tendem a variar diretamente com a disponibilidade (oferta) dos 
mesmos. Tal constatação realça, principalmente, o papel do governo 
como fornecedor de serviços de infra-estrutura urbana, pois, depen
dendo da forma pela qual os recursos disponíveis são gastos - serviços 
que tiveram sua oferta aumentada de modo mais que proporcional -, 
teremos diferentes impactos sobre o preço da habitação nas diversas 
localizações. E, portanto, o governo dispõe de elevado poder de influ
ência sobre os preços das habitações urbanas através da oferta de ser
viços pelos quais é responsável. 

No caso do Rio de Janeiro foram testadas diversas hipóteses 
com base no modelo de equilíbrio geral desenvolvido no capo 4. Evi
denciou-se a extrema importância assumida pelos subcentros polariza
dores (emprego e lazer) e a conseqüente perda relativa de importância 
do centro histórico nas áreas metropolitanas. Os resultados obtidos se 
mostram ainda coerentes com as observações apriorísticas em relação 
aos subcentros, como preço implícito do consumo de acessibilidade 
variando diretamente com o grau de importância desses subcentros no 
contexto urbano da cidade do Rio de Janeiro. 

Observou-se ainda uma tendência de concentração dos serviços 
ofertados pelo governo nas áreas mais centrais (subcentros mais im
portantes) tanto em termos de acessibilidade quanto de oferta de tra
balho, mantendo-se a tendência observada para as outras A.M. - do 
preço implícito pago pelos diversos serviços variar de forma inversa às 
disponibilidades dos mesmos. 
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Outras variáveis, tais como o nível de renda da população em 
cada localização e a idade do imóvel, se mostraram também significan
tes. o que nos indica que os indivíduos estariam dispostos a pagar um 
preço de aluguel mais alto para aumentarem o consumo desses ser
viços. 

O ponto importante para o qual a análise desenvolvida nos cha
ma atenção é a factibilidade de dividirmos a habitação em um número 
limitado de serviços dos quais ela é composta, e que esses assumem 
valores específicos no mercado de acordo com a demanda (utilidade 
gerada no consumo de cada serviço separadamente) e a oferta (àispo
nibilidade) dos mesmos. 

9.4 O comportamento do mercado entre] 97]/1978. Atuação do 
SFH 

Como assinalamos, um dos motivos que nos levaram a empreen
der esta pesquisa é a compreensão dos fatores que levaram ao boom 
do mercado habitacional no Brasil a partir de 1971, quando se obser
vou uma rápida elevação nos preços médios reais da habitação, que 
chegou a atingir em 1977 aproximadamente 400% no caso de imóveis 
comercializados no Rio de Janeiro. A explicação de tal fenômeno 
pode ser creditada a diversos fatores, que procuramos ressaltar neste 
estudo. 

O período de maiores elevações nos preços de imóveis urbanos 
foi marcado pelo incremento da atuação do SFHe por elevadas taxas 
de crescimento da renda. Em termos teóricos, sabe-se que as condições 
de fmanciamento à aquisição de habitação e a renda desempenham 
papel extremamente importante na determinação da demanda por 
habitações e, portanto, ambos os fatores atuaram no sentido de ex
pandir a demanda por habitações. Entretanto, essa expansão na 
demanda não levou a um aumento na produção de novas habitações, 
refletindo-se principalmente através de elevadas variações nos preços 
dos serviços. 

A expansão da demanda não se traduziu em aumentos na pro
dução de novas habitações devido à contração na oferta. Segundo o 
modelo por nós desenvolvido, essa contração de oferta poderia ser 
gerada através de um aumento nos custos diretos de construção ou 
nos custos de terren09 

3. 

93 Como observamos, as maiores facilidades de ~~édito à produção criadas no 
período geram incentivos a um aumento da mesma. 
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Como vimos, a elevação dos custos diretos de construção é uma 
conseqüência natural de períodos de crescimento acelerado da renda 
que, através da contração na oferta de novas habitações conjugada ao 
aumento na demanda, eleva os preços dos serviços de habit:lção de 
forma significativa. Tal efeito, entretanto, explica apenas variações 
cíclicas no mercado, sendo por si só insuficiente para explicar o fenô
meno 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 resultados obtidos e através da 
análise desenvolvida neste trabalho, o elevado aumento nos preços de 
terreno - e conseqüente contração na curva de oferta - poderia ser 
explicado pelo elevado crescimento da renda no período e pelas maio
res facilidades de crédito criadas através do SFH, levando ao aumento 
na demanda por serviços de habitação e, conseqüentemente, ao au
mento da demanda derivada por terrenos urbanos. Ocorre qIe a pro
dução de terrenos urbanos não varia com as alterações em seu preço, 
pois tem no governo o responsável por sua produção - o que torna 
essa oferta dependente de fatores políticos e fiscais e independente do 
mercado de habitações. 

Caso a produção de terrenos urballos por parte do governo não 
acompanhe de modo satisfatório a elevação da demanda derivada. os 
proprietários desses terrenos terão em seu poder um fator fixo de pro
dução, fazendo com que os incentivos criados através do aumento de 
preço dos serviços de habitação sejam absorvidos por esses indivíduos 
- apropriação da renda econômica. 

Como constatamos, o aumento na oferta de terrenos urbanos 
(infra-estrutura básica, de transportes e de lazer) no período conside
rado foi extremamente tímido, levando-nos a concluir que a interpre
tação anterior corresponde ao que deve ter efetivamente ocorrido. 

Por outro lado, se supusermos que o crescimento da renda nesse 
período tenha favorecido as classes de renda mais elevadas, o aumento 
da demanda gerado por este tipo de crescimento seria dirigido, princi
palmente, ao consumo de amenidades em detrimento do tamanho da 
habitação. Como o consumo de amenidades tem seus componentes 
vinculados a localizações específicas, os preços da terra urbana nas 
localizações que dispusessem de maior oferta de amenidades tende
riam a se elevar de modo mais que proporcional. gerando incentivos -
através das interrelações entre as diversas localizações - , a um aumen
to generalizado nos preços da terra urbana ainda mais intenso. 

Portanto, a oferta de terra urbana dotada de determinadas ca
racterísticas (serviços de infra-estrutura e amenidades) agiu como fator 
específico de produção, não permitindo que a expansão de demanda 
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se traduzisse em expansões nas quantidades produzidas, induzindo ao 
elevado aumento nos preços da habitação e tendo como efeito líquido 
elevado ganho de capital para os proprietários de terras urbanas. 

Podemos concluir que a atuação do governo através do SFH 
teve, no período, como efeito líquido uma transferência de renda da 
sociedade como um todo para os proprietários de terras urbanas é 
apenas um efeito passageiro sobre a produção de novas habitações; e 
que a criação de incentivos através do crédito ao setor tem de ser 
acompanhada pela expansão da oferta de terrenos, caso contrário o 
impacto de tal política sobre o consumo e a produção será totalmente 
comprometido. 

Em termos da atuação do governo sobre o mercado, a análise 
desenvolvida nos leva a concluir que esta deveria concentrar-se, priori
tariamente, no fornecimento de serviços pelos quais é responsável -
infra-estrutura básica (água, luz e estogo), transporte e lazer -, pois 
somente assim seria possível induzir a um aumento no consumo de 
habitações através da diminuição dos preços impl ícitos pagos por tais 
serviços e conseqüente queda no preço final das unidades habitacio-
nais. 

Finalmente, cabe ressaltar que através da produção desses servi
ços o governo dispõe de um poderoso instrumento redistribuidor de 
renda: através da localização espacial desses investimentos ele induzirá 
a variações nos preços relativos da terra urbana, levando a aumentos 
significativos do excedente do consumidor e, conseqüentemente, 
gerando benefícios sociais que se refletirão através de um aumento no 
bem-estar da sociedade como Ulll todo. 
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ANEXO 

Principais alterações na legislação e na atuação do Sistema 
Financeiro de Habitação. 

1964 - Lei 4380, de 21 de agosto de 1964 
Cria o Sistema Financeiro de Habitação com o objetivo de pos

sibilitar a aquisição de moradia à população. Fixa normas de aplicação 
dos recursos, dando prioridade à construção de conjuntos habitacio-
nais. 

Fontes de recursos: Letras Imobiliárias, Sociedades de Crédito 
Imobiliário e Caixa Econômica Federal. 

Obs.: O limite das aplicações era de 500 s.m. (salários mínimos). 

1965 - Decreto-lei 56793/1965. 
Dispõe sobre amortizações e juros com base no salário bruto. 
- Lei 4864/1965. 
Estímulo às indústrias de construção civil, 10% de desconto no 

Imposto de Renda na fonte pelos pagamentos de pessoas jurídicas às 
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 só pode ser feita 

após cinco anos, e caso corresponda a 30% do financiamento total. 

1968 - Lei 5455/1968. 
Altera a lei 4380 reduzindo a taxa de juros e de amortização 

para os indivíduos com renda superior a seis salários mínimos. 
- RD 16/68. 
Aprova disposições sobre o mercado de hipotecas (máximo 

150.000 UPCs). 
- RC 31/68. 
Dispõe sobre os limites de financiamento para os adquirentes 

finais, sobre as aplicações do SBPE e sobre valores máximos de imó
veis a serem financiados. 

- Decreto-lei 401. 
Desconto de 3% na fonte aos pagamentos a empreiteiros. 

1969 - Port. GB-483. 
Abatimento de até 15% da renda bruta das quantias aplicadas e 

em despesas vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação. 
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- RD 11/69. 
Estabelece normas para as entidades vinculadas ao SBPE fixando 

custos de operação e taxas efetivas finais. 

1971 - RC 23/71. 
Define o Sistema de Amortizações Constantes em conjunto com 

as RDs 56/71 e 68/71, sendo que esta última especifica ainda que par
te 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 mínimos de 

imóveis. Reinterpreta a lei 4380, possibilitando ampliação nas faixas 
das aplicações do Sistema Financeiro de Habitação (em conjunção 
com a RD 68/71 e a RD 52/71). 

- RC 25/71. 
Estabelece condições para as aplicações do Sistema Financeiro 

de Habitação para construção ou aquisição de casa própria. 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, refinanciamen

to, empréstimos e repasses concedidos pelas entidades do Sistema 
Financeiro de Habitação. Limita o Financiamento em 2250 UPCs, 
determinando taxas de juros e prazos para os mesmos. 

1975 - RD 8/75. 
Regulamenta a aplicação da RC 36/74 às operações de emprés

timo, fmanciamento e refinanciamento. 

1976 - Resolução 386 (BACEN) 
Determinações principais: 
a) proíbe o financiamento para compra de terrenos; 
b) proíbe o desconto, nos bancos de investimento, de notas 

promissórias geradas por financiamento; 
c) proíbe a retenção de poupança de 15% sobre o valor do imó

vel pelas construtoras (poupança que seria alcançada na com
pra de terrenos); 

d) determina o limite de 350 UPCs às Caixas Econômicas (Esta
dual e Federal). 

- RC 9/76. 
Regulamenta a aplicação da resolução 386 do BACEN. Circular 

811 (BACEN). Veda a apresentação como garantia nas operações de 
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capital de giro de terrenos que não sejam de uso próprio de empresa; 
empréstimos ou unidades habitacionais e notas promissórias ou quais
quer outros títulos relacionados com promessas de compra e venda ou 
alienação. 

Com base na evolução da legislação, podemos dividir a atuação 
do Sistema Financeiro de Habitação em quatro períodos distintos: 

19 período - 1965/1967 - implantação do SFH. 
29 período - 1968/1970 - criação de incentivos ao mercado 

através principalmente da redução nos juros e ou
tros. 

39 período - 1971-1974 - reinterpretação da Lei 4380, possi
bilitando uma ampliação nas faixas de aplicação 
do SFH. 

49 período - caracterizou-se pela tentativa de o governo dimi
nuir o nível de atividade no mercado. 
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