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ABSTRACT 
 
This paper presents an empirical study of the new residential buildings produced by formal market in São 
Paulo in 2006.and his affordable adjustment to the city’s families income. The basic data for the research 
comes from a monthly survey made by EMBRAESP. This information has permitted to estimate quantity 
and prices and related them with family income. First the search look for the financing conditions to 
prepare a table relating the units affordable to each income brackets. After, the offer’s distribution by the 
price for each income bracket, prior defined, was tabulated. Finally, the familiar income distribution was 
tabulated, and both curves were overlapped. The findings points an residential offer disproportional 
increase for the families with income upper than 35 minimum wages and is null for families with income 
under 5,8 minimum wages. Either, the results show a notable close adjustment of the offer to the demand 
in the intermediary bracket from 10 to 35 minimum wages. Either, findings show a big gap in the market: 
families with 5 to 10 minimum wages income (a quarter of the total and a half of the formal market) were 
being neglected for the formal production than the publics housing programs and politics. This would 
inspire further studies about de consequences and the development of intervention possibilities.  
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RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo empírico dos novos edifícios residenciais produzidos pelo mercado 
formal em São Paulo em 2006, e sua adequação ao perfil da capacidade de compra das famílias da cidade. 
Os dados básicos são da pesquisa mensal da EMBRAESP. Estas informações têm permitido estimar as 
quantidades e preços e relacioná-los com a renda familiar. Primeiro pesquisou-se as condições de 
financiamento vigentes para preparar uma tabela relacionando os valores dos imóveis que podiam ser 
adquiridos para cada faixa de renda. Em seguida tabulou-se a distribuição da oferta pelo seu preço para 
cada faixa de renda definida anteriormente. Por fim tabulou-se a distribuição de renda familiar, e 
sobrepôs-se as duas curvas. Os resultados indicam que a oferta residencial aumenta desproporcionalmente 
para famílias com renda a partir de 35 salários mínimos. e é nula para famílias com renda inferior a 5,8 
sm. Também verificou-se um notável ajuste da oferta à demanda na faixa intermediária de 10 a 35 sm 
Também localizou-se um “limbo” de mercado: famílias com renda familiar entre 5 e 10 sm (um quarto do 
total e metade do mercado formal) estavam sendo negligenciadas tanto pela produção formal quanto pelos 
programas e políticas habitacionais governamentais. Isto inspiraria estudos das conseqüências e 
desenvolvimento das possibilidades de intervenção. 
 
 
 
1. INTRODUÇÀO 
 
Uma das questões mais recorrentes no debate sobre política habitacional se refere à capacidade e 
limites do mercado – tradicionalmente voltado à produção de imóveis destinados a famílias de 
alta renda -- para se direcionar no sentido de prover também imóveis destinados às de baixa 
renda. Quais os preços mais baixos que o mercado lançador pratica e qual a possibilidade de 
reduzi-los ampliando desta forma a demanda solvável por habitação?  
 
É objetivo deste artigo é investigar o ajuste da produção formal à capacidade de compra das 
famílias.  

 
 

2. METODOLOGIA 
 
Este trabalho se enquadra na tradição do que é conhecido na literatura como “affordable 
housing” (habitação passível de ser comprada através de recursos familiares) (Whitehead, 1992). 
Trata-se de uma vertente de análise que, substituindo os estudos do “déficit habitacional”, 
tornou-se hegemônica a partir da década de 70, quando passou a ser utilizada como base na 
formulação de políticas habitacionais. (The World Bank, 1993) 
 
O presente trabalho utiliza uma abordagem quantitativa, que se tornou possível graças à 
disponibilidade de informações tanto sobre renda familiar - a maior componente da demanda – 
quanto sobre a oferta, o que permite a elaboração de um gráfico interrelacionando-as:  
 

a) o banco de dados de lançamentos imobiliários da Empresa Brasileira de Estudos do 
Patrimônio – Embraesp, que lista informações sobre os imóveis lançados no mercado 
imobiliário de São Paulo, incluindo seu preço de venda. A partir destes dados foi possível 
calcular a distribuição de preços de venda de imóveis novos em São Paulo; 

b) as tabelas com as condições de financiamento bancário, a partir das quais foram 
calculadas a renda familiar  mínima exigida para concessão de crédito correspondente aos 
valores de venda de imóveis. Foram usadas condições de financiamento vigentes em 
2006. 
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De posse destas duas informações, pode ser montado um gráfico relacionando a distribuição do 
número de unidades lançadas, por classe de renda familiar. Tal gráfico representa a oferta.  
 
Em seguida, buscamos caracterizar a demanda; a partir de dados de renda e de população do 
Censo Demográfico, foi construído um gráfico relacionando a distribuição do número de 
famílias por classe de renda familiar. Conforme será exposto, para este fim, houve necessidade 
de elaboração de indicadores de renda familiar que fossem mais adequados, uma vez que as 
tabulações do Censo se utilizam para a definição de faixas de renda apenas aquela auferida pelo 
responsável pelo domicílio. Para contornar esta finalidade, foi feito um estudo utilizando micro-
dados da amostra do Censo de 2000.  
 
Finalmente, as duas curvas obtidas, a de oferta e de demanda, foram sobrepostas em um mesmo 
gráfico, o que permitiu verificar o espectro de atuação do mercado imobiliário lançador em São 
Paulo e suas relações com a demanda.  
 
Por fim, o trabalho coloca questões e discute brevemente os limites e dimensões da adequação da 
produção formal à demanda. 
 
 
3. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 
 
No censo de 2000, a cidade de São Paulo tinha 3.579.0601 famílias residindo em 2.985.977 
domicílios, ou seja, havia quase 20% (19,86 %) mais famílias do que domicílios. Em países de 
primeiro mundo, considera-se o domicílio como unidade de consumo do mercado habitacional. 
A cada domicílio demanda-se uma unidade habitacional. Mas em uma realidade onde há um 
expressivo fenômeno de coabitação este procedimento será adequado? Ao estudar a solvência da 
demanda por habitação considera-se a capacidade de desembolso familiar para definir o limite de 
crédito e, portanto o valor da unidade habitacional que pode ser adquirida. Não é aceita a 
composição de renda de mais de uma família pelos agentes financeiros.   
 
 
Graf. 1 - Número de famílias e domicílios – Município de São Paulo - 2000 
 

3.579.060

2.985.977

Famílias Domicílios
 

Fonte: IBGE – Sidra – Tabela 2409 (Domicílios) e tabulação dos microdados da amostra do censo 2000 para famílias 

                                                 
1 O total de famílias residentes em domicílios particulares era de 3.131.389 em 2000 (IBGE – Sidra - Tabela 2456). 
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O IBGE fornece informações sobre a distribuição de renda em dois formatos: pelos domicílios e 
pelos responsáveis pelos domicílios. Ambos são inadequados para fins habitacionais. Portanto 
foi necessário empreender uma tabulação especial da distribuição de renda das famílias, a partir 
dos microdados da amostra do censo de 2000. Utilizando-se o programa de banco de dados 
Access, somou-se a renda do responsável e a do cônjuge para obter a renda de cada família para 
efeito de financiamento imobiliário. Em seguida, por meio da utilização do programa estatístico 
SPSS obteve-se a freqüência de famílias por faixa de renda familiar. Adotou-se a classificação 
por faixas de renda a cada 5 salários mínimos, até 45 salários mínimos, que é aproximadamente a 
renda correspondente ao maior valor do imóvel financiável pelo SFH: R$ 350.000,00 que 
equivale a 1.000 salários mínimos em 2006. 
 
A literatura costuma utilizar a distribuição da renda dos responsáveis pelos domicílios, fornecida 
pelo IBGE, para discutir a solvência da demanda e da oferta do mercado habitacional. Com isso, 
verificamos que a demanda está sendo expressivamente subestimada para os extratos com renda 
superior a 5 salários mínimos. O gráfico 3 compara a distribuição de renda obtida pelos dois 
métodos. Com a utilização da renda familiar, a proporção de algumas faixas de renda é ampliada 
em 15 % ou 31 % para as faixas de renda de 5-10 sm e 10-15 sm, chegando a 46 % e 36 % para 
as faixas de 20-30 sm e superior a 30 sm.  
 
 

Graf. 2 - Distribuição (%) das famílias pela renda familiar (salários mínimos) 
Município de São Paulo – 2000 
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Fonte: tabulação dos microdados da amostra do censo 2000. 
Salário mínimo em 2000: R$ 151,00. 
Renda familiar: soma das rendas do responsável pela família e cônjuge. 
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Graf. 3 - Distribuição da renda em salários mínimos 
 Município de São Paulo - 2000
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(1) Tabulação dos microdados da amostra do censo para as famílias.                                      (2) 
Fonte: IBGE, dados do universo do Censo demográfico para os domicílios. Tabela 1473 
Salário mínimo = R$ 151,oo

 
 
 
 
 
3. DISTRIBUIÇÃO DOS PREÇOS DOS LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS POR 
FAIXAS DE RENDA 
 
Estes cálculos foram feitos em duas partes. Primeiro pesquisou-se as condições de financiamento 
vigentes para preparar uma tabela relacionando os valores dos imóveis que podiam ser 
adquiridos para cada faixa de renda. Em seguida tabulou-se a distribuição da oferta pelo seu 
preço para cada faixa de renda definida anteriormente. 
 
3.1. Financiamento – renda e valor do imóvel 
 
Foram utilizadas as condições de financiamento da Caixa Econômica Federal - CEF, escolhida 
por ser não somente o maior agente financeiro habitacional do país, mas também porque oferece 
as melhores condições através de maiores prazos de financiamento, menor quota de 
financiamento2 e menores juros do mercado.  
 
Na tabela 1 relaciona-se as faixas de renda com o valor de financiamento e do imóvel 
correspondente, praticado pela CEF em Agosto de 2006. Pressupõe-se que o comprador 
disponha de 20 % do valor do imóvel como entrada, requisito desta linha de financiamento. Por 
não ser mais disponível o simulador, também não foi considerada a possibilidade dos 
compradores de imóveis de até R$ 100.000,00 e renda de até R$ 4.900,00, poderem financiar até 
100 % do valor do imóvel, pela “Carta de Crédito FGFTS Individual”, a juros menores, portanto 
com menor exigência de renda. Esta última linha de crédito é exclusiva da CEF.  

                                                 
2 Quota de financiamento refere-se à porcentagem financiável do valor do imóvel . 
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A maioria dos bancos do mercado trabalha com crédito do SBPE - SFH3, como considerado aqui 
para os cálculos. São recursos oriundos da poupança que, por lei, devem ser aplicados no 
mínimo 65 % em financiamentos para imóveis residenciais.  
 
 

Financiamento Prestação
SM R$ R$ SM R$* R$
5.12 1.793.00          37.500.00        107.14             30.000,00 537.62
10 3.500.00          74.980.00        214.23             59.984,00 1.049.95
15 5.250.00          113.340.00      323.83             90.672,00 1.574.32
20 7.000.00          151.790.00      433.69             121.432,00 2.099.92
30 10.500.00        228.600.00      653.14             182.880,00 3.149.89
40 14.000.00        305.420.00      872.63             244.336,00 4.199.99

45.83 16.040.00        350.000.00      1.000.00          280.000,00 4.809.38

* Do valor mínimo ao máximo financiável nesta linha

Salário mínimo - Ago/2006: R$ 350,00

Tab. 1 - Condições de financiamento da Caixa Econômica Federal para a Carta de Crédito do 
SBPE - SFH - 2006

Taxa de juros: 12.5 %, Prazo de financiamento: 240 mêses, Comprometimento de renda: 30 %. Obtido em 26/08/2006 no simulador 
do site: www1.caixa.gov.br/casa para comprador com 26 anos. 

Renda Valor do imóvel 

 
 
O valor máximo do imóvel a ser financiado, vigente na época, era limitado a R$ 350.000,00 
(1.000 salários mínimos). Para as condições da CEF este valor exigia uma renda de R$ 
16.040,00, ou seja 45,83 salários mínimos.  
 
O valor mínimo financiado pela CEF, nesta linha, era de R$ 30.000,00 para uma moradia no 
valor de R$ 37.500,00. A renda correspondente era de R$ 1.793,00 (5,12 SM). 
 
 
3.2. Distribuição da oferta por faixas de renda 
 
A partir da identificação dos preços dos imóveis acessíveis a cada faixa de renda, o próximo 
passo foi verificar qual a distribuição das unidades ofertadas pela indústria por estas faixas de 
preço, ou seja, acessíveis a cada estrato de renda. Para isso foram utilizado dados proveniente 
banco de dados de lançamentos imobiliários da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio –
EMBRAESP4.  
 
Uma observação precisa ser feita: os dados disponibilizados pela EMBRAESP que utilizamos 
para tabulação não distinguiam o município de São Paulo dentre os da Região Metropolitana da 
Grande São Paulo. Por falta de tempo hábil, utilizamos neste trabalho dados referentes à toda 
região metropolitana como proxy para os dados referentes ao município. O resultado, exibido na 
Tabela tende a ampliar a participação dos imóveis de valor mais baixo, presentes nos municípios 
metropolitanos periféricos. 

                                                 
3 Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – Sistema Financeiro da Habitação  
 
4 Os dados da EMBRAESP listam um grande número de características de cada lançamento imobiliário de São 
Paulo, incluindo sua localização, o número, tamanho e preço de cada unidade. Uma breve descrição destas variáveis 
pode ser encontrada em Haddad (2005). 
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Renda Valor do imóvel
(SM) (R$) (nº) (%)

  0 ¬   5 0 -   37.500 0 0.00%
  5 ¬ 10 37.500 -   74.980 1.789 5.76%
10 ¬ 15 74.980 - 113.340 5.518 17.77%
15 ¬ 20 113.340 - 151.790 2.857 9.20%
20 ¬ 25 151.790 - 190.195 2.700 8.69%
25 ¬ 30 190.195 - 228.600 1.380 4.44%
30 ¬ 35 228.600 - 267.010 1.336 4.30%
35 ¬ 40 267.010 - 305.420 1.681 5.41%
40 ¬ 45 305.420 - 350000 2.972 9.57%

> 45 > 350000 10.820 34.84%
Total 31.053 100.00%

Fonte: Tabulação de dados fornecidos pela Embraesp

Unidades lançadas

Tab. 2 - Distribuição dos lançamentos imobiliários por faixas de 
renda

Região Metropolitana de São Paulo - 2006

 
 
 
 

  Fonte: Tabulação de dados fornecidos pela Embraesp

Graf. 4 - Distribuição dos lançamentos imobiliários por faixas de renda
Região Metropolitana de São Paulo - 2006
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A distribuição obtida indica que mais de um terço (34,84 %) dos lançamento residenciais da 
região metropolitana de São Paulo em 2006, foram oferecidos para famílias compradoras com 
renda superior a 45 salários mínimos, fora e acima do SFH – SBPE. Também se verifica não 
haver oferta pelo mercado para famílias com renda inferior a 5 salários mínimos. A oferta de 
menor valor foi de R$ 43.000,00, exigindo uma renda de 5,8 salários mínimos, para as condições 
consideradas. 
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4. ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO FORMAL DE MORADIA À DEMANDA 
 
Finalmente sobrepôs-se esta curva de distribuição de renda familiar à curva da distribuição da 
oferta de moradia pelo mercado, o que foi feito através de dois gráficos: a) o gráfico 5 que 
permite discutir como a demanda vem sendo suprida pelo mercado formal em São Paulo, e b) o 
gráfico 6, que considera apenas as faixas de renda superior a 5 salários mínimos pois, como será 
visto o mercado formal não produz moradia para famílias com renda inferior a esta faixa, em São 
Paulo.  
 
 

Renda Familiar             
(SM) (1)

Unidades lançadas          
(2)

Famílias                  
(3)

0 ¬ 5 0.00% 48.60%
5 ¬ 10 5.76% 24.17%
10 ¬ 15 17.77% 8.42%
15 ¬ 20 9.20% 5.63%
20 ¬ 25 8.69% 2.49%
25 ¬ 30 4.44% 2.57%
30 ¬ 35 4.30% 1.76%
35 ¬ 40 5.41% 1.42%
40 ¬ 45 9.57% 0.63%

> 45 34.84% 4.31%
Total 100.00% 100.00%

(2) Distribuição das unidades lançadas em 2006 na Região Metropolitana de São Paulo, em cada faixa de renda (Fonte: 
calculado a partir de dados da Embraesp e condições de financiamento da CEF)

(1) Estrato de renda familiar mensal em salários mínimos (responsável e conjuge)

(3) Distribuição de renda mensal das famílias no Município de São Paulo - tabulação dos microdados da amostra do censo de 
2000

Gráf. 5 - Adequação da produção formal de moradia à demanda
São Paulo - 2006
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No outro extremo, mais de um terço da oferta foi desenhada para 4,3% das famílias de maior 
renda, acima de 45 salários mínimos, mesmo sem contar com as condições de financiamento 
facilitadas do SFH-SBPE. Há aqui novamente indício de que há risco de sobre-oferta e 
comportamento especulativo dos compradores. 
 
Se estudarmos somente a faixa de mercado formal, considerando exclusivamente as famílias com 
renda acima de 5 salários mínimos, ver gráfico 6, veremos que as duas curvas estão bastante 
ajustadas no intervalo entre as faixas de renda de 10 e 35 salários mínimos. A distribuição da 
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oferta de moradia acompanha a distribuição de renda, para a classe média-média, com diferenças 
inferiores a 1,5%. Excetua-se somente a faixa de 20 a 25 salários mínimos, onde a oferta é quase 
o dobro da participação da demanda. 
 
 

Renda familiar           
(SM)

Unidades lançadas Famílias

5 ¬ 10 5.76% 47.02%
10 ¬ 15 17.77% 16.38%
15 ¬ 20 9.20% 10.95%
20 ¬ 25 8.69% 4.84%
25 ¬ 30 4.44% 5.00%
30 ¬ 35 4.30% 3.42%
35 ¬ 40 5.41% 2.76%
40 ¬ 45 9.57% 1.23%

> 45 34.84% 8.39%
Total 100.00% 100.00%

Gráf. 6 - Distribuição da oferta e da demanda de moradia na faixa de mercado  
(acima de 5 SM)
São Paulo - 2006

(1) Estrato de renda familiar mensal em salários mínimos (responsável e conjuge)
(2) Distribuição das unidades lançadas em 2006 na Região Metropolitana de São Paulo, em cada faixa de renda 
(Fonte: calculado a partir de dados da Embraesp e condições de financiamento da CEF)

(3) Distribuição de renda mensal das famílias com renda superior a 5 salários mínimos no Município de São 
Paulo - tabulação dos microdados da amostra do censo de 2000
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O descolamento da oferta ocorre nas pontas, para a classe média-baixa e média-alta.  
 
Na faixa de 35 a 40 salários mínimos a proporção da oferta é de quase o dobro da demanda. Já na 
faixa de 40 a 45 salários-mínimos, 9,57 % dos lançamentos tiveram como alvo 1,23 % das 
famílias com renda para mercado formal. 
 
A oferta de moradias para a classe média-baixa não atende à demanda. Para as 24,17 % das 
famílias que tem renda entre 5 e 10 salários mínimos (47 % das famílias com renda para o 
mercado formal) a indústria oferece somente 5,76 % das unidades.  
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4. CONCLUSÕES 
 
É senso comum que as incorporadoras concentram seus esforços para atender à demanda de alto 
padrão, desprezando a habitação popular que fica sob responsabilidade governamental. Aqui, 
pode-se delimitar e quantificar o fenômeno para a realidade de São Paulo em 2006: a oferta 
residencial aumenta desproporcionalmente para famílias com renda a partir de 35 sm e é nula 
para famílias com renda inferior a 5,8 sm. Notável foi identificar um grande ajuste da oferta à 
demanda na faixa intermediária de 10 a 35 salários mínimos.  
 
Do ponto de vista da análise de mercado, importante parece ser a identificação de um segmento 
de mercado pouco atendido: o da população de renda familiar entre 5 e 10 sm estava sendo 
negligenciada tanto pela produção formal quanto pelos programas e políticas habitacionais 
estatais5. A renda seria “muito baixa” para o mercado formal e considerada “muito alta” para a 
ação governamental. Não foi portanto inesperado o crescente direcionamento da produção para 
famílias de menor renda – entre 5 e 10 salários mínimos, tendo algumas grandes empresas 
incorporadoras, criado ou adquirido empresas voltadas para esta faixa de rendimentos6. As 
conseqüências e possíveis intervenções pedem a atenção de novos estudos. 
 
Os gráficos elucidam importantes questões para pesquisa relativas ao enfrentamento pelo 
mercado da questão habitacional num contexto de forte desigualdade na distribuição de renda 
familiar.  Como fazer a curva de oferta “se deslocar” na direção da curva de demanda? Como 
uma política urbana poderia incentivar a produção habitacional para esta classe média baixa? 
Este segmento do mercado é possivelmente a maior oportunidade de crescimento para a 
indústria. 
 
O acompanhamento da evolução destas curvas de oferta e de demanda – e de suas causas --
permitirá um monitoramento do mercado paulista e se coloca como um interessante 
desdobramento do presente trabalho. Entre os possíveis aperfeiçoamentos metodológicos, 
podemos incluir: 
 

a) estabelecer-se uma data de referência para continuar a usar o salário mínimo como base 
de comparação entre anos diferentes, já que vem sofrendo expressivo aumento real do 
poder de compra desde o censo de 2000; 

b) incorporar as importantes alterações na distribuição de renda ocorridas anualmente7; 

                                                 
5 Duhau, E and Uribe, G. (2007) descrevem a experiência da indústria imobiliária mexicana em produzir habitações 
para a atender à enorme demanda proveniente da classe média baixa daquele país. 
 
6 Podem ser citadas, como exemplo, as duas maiores empresas incorporadoras de São Paulo:  a Cyrela lançou a 
marca Living, cujos primeiros lançamentos aconteceram no fim de 2006, e a Gafisa,tradicional investidora em 
projetos voltados às classes mais altas, a criar a marca econômica FIT Residencial, cujo primeiro lançamento foi em 
março de 2007, em São Paulo (Fonte: Boletim eletrônico do Ministério das Cidades: www.cidades.gov.br) 
 
7 A PNAD/2006 indica que embora se mantenha um cenário de muita concentração do rendimento, há continuidade 
de sua trajetória de "redução suave": o índice de Gini (medida internacional para o nível de desigualdade), de 0,547 
em 2004, caiu para 0,543 em 2005 e recuou para 0,540 em 2006. O rendimento médio real dos trabalhadores do 
Brasil registrou, em 2006, o maior aumento anual apurado desde o início do Plano Real: subiu 7,2% em relação a 
2005, aumento superior ao apurado em 2004 (4,6% em relação ao ano anterior), se constituindo na maior variação 
na série de rendimento do Plano Real, iniciada em 1995. De 2004 para 2006, o rendimento médio subiu 12,1%. Os 
trabalhadores que ganham menos foram os que registraram maior recuperação do poder de compra em 2006 e 
"decorreu, entre outros fatores, dos diversos aumentos reais do salário mínimo observados no período", e do impacto 
do programa Bolsa Família. 
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c) alinhar a base geográfica da distribuição da renda com a dos lançamentos imobiliários, 
em um primeiro momento para o município, posteriormente incluindo a região 
metropolitana e por fim desagregando a análise para distritos da capital e municípios da 
região; 

d) levar-se em consideração periodicamente as mudanças nas condições de financiamento, 
uma vez que a diminuição dos juros e o alongamento dos prazos estão ampliando o 
acesso à produção formal para estratos de menor renda. 
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