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RESUMO

O propósito desse artigo é avaliar a importância do financiamento imobiliário residencial e da renda das  
famílias na variação dos preços dos imóveis  residenciais no município de São Paulo.  Os preços dos 
imóveis  têm  se  elevado  de  maneira  inédita  no  país,  suscitando  dúvidas  sobre  a  sustentação  dessa  
elevação.  Há quem diga que esse incremento de preços é fundado no aumento do nível  de renda da  
população,  e  ainda,  num  mercado  historicamente  reprimido,  mas  há  quem  defenda  que  a  causa 
fundamental tem sido o acelerado aumento nas concessões de crédito para o financiamento de compra e  
construção de unidades habitacionais.  Utilizando a técnica de regressão linear de séries temporais de 
variáveis ligadas ao setor da construção civil, por meio do método dos mínimos quadrados ordinários 
(MQO), foram realizados diversos testes estatísticos para avaliar quais seriam aquelas com maior poder 
explicativo em relação ao aumento de preços medido pelo índice Fipe-Zap de preço de venda dos imóveis  
residenciais na cidade de São Paulo. O resultado ao qual se chegou sustenta as duas hipóteses, tanto de  
que o aumento de renda quanto o aumento na liberação de financiamentos possuem influência relevante 
nos  preços  dos imóveis.  E ainda,  que  cada  variável  tomada  isoladamente  num modelo  de  regressão 
simples, possui menor poder explicativo que o modelo integrado por ambas e ainda por outras variáveis 
ligadas ao setor.
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to evaluate the importance of financing residential real estate and 
income of households in the variation of housing prices in São Paulo. House prices have risen in an 
unprecedented way in the country, raising  doubts about the sustainability of this increase.  Some 
people say that this price increase is based on increasing the income level of the population, and yet, 
in a market  historically repressed, but  some argue that the fundamental cause has been the fast 
increase in loan approvals to finance the purchase and construction of housing units. Using linear 
regression analysis of time series of variables related to the construction industry, by the method of 
ordinary least squares (OLS),  various statistical tests were performed to assess which would be 
those with greater explanatory power in relation to price increase measured by the index Fipe Zap-
selling price  of residential property in the city of Sao Paulo.  The result has been reached which 
supports the two hypotheses, either that the increase in income and the increased release of funding 
have important influence on house prices.  And yet, each isolated variable in a simple regression 
model, has less explanatory power than the integrated model by both and also for other variables 
related to the sector.
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1. INTRODUÇÃO

Em decorrência  do  recente  desastre  econômico  ocorrido  no  mercado  imobiliário  americano, 
ganha cada vez mais força, no Brasil, a discussão sobre as possibilidades de acontecer o mesmo 
no nosso acanhado mercado. Opiniões sobre os preços dos imóveis e sobre o crescimento do 
crédito imobiliário entraram na pauta do dia. De um lado, autoridades governamentais e analistas 
relacionados  ao  mercado  de  imóveis  dizem  que  a  alta  nos  preços  dos  imóveis  resulta  da 
existência,  por anos, de um mercado fortemente reprimido, assim como de anos de processo 
inflacionário com renda real em baixos níveis, e que o crédito imobiliário  no Brasil é ainda 
modesto se comparado a países desenvolvidos, sendo apenas 7% do Produto Interno Bruto (PIB). 
De outro lado, alguns economistas afirmam que a taxa de crescimento do crédito imobiliário está 
muito acelerada, podendo causar aumento artificial de preços, num processo de formação de uma 
bolha no mercado imobiliário. Pinheiro (2012) ressalta a escalada dos preços dos imóveis no 
Brasil,  mencionando que no Rio de Janeiro os preços dos imóveis  subiram 160% no ultimo 
triênio, enquanto que o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas, na região metropolitana 
da capital subiu apenas 50%. “Em dólar, a alta dos imóveis cariocas nesse triênio foi um pouco 
maior, de 169%. Esse aumento se compara com a alta de 80% no preço dos imóveis americanos 
no triênio 2002-05, auge da bolha imobiliária, que foi a maior elevação em um período de três 
anos, nos EUA, pelo menos desde 1987.” Em São Paulo, o aumento foi de 129% contra 36% de 
aumento no rendimento médio das pessoas ocupadas.

Os preços, sem dúvida, têm subido em ritmo bem além de outros ativos, mas o importante é a 
avaliação da consistência desses aumentos. Não há consenso sobre o patamar de equilíbrio nem 
tampouco sobre a taxa de crescimento do crédito imobiliário. Em nenhum país do mundo onde 
houve a formação de bolhas, em quaisquer mercados, foi possível afirmar com certeza a sua 
magnitude e o momento de seu estouro. No entanto, o pensamento do economista Hyman P. 
Minsky tem sido considerado por alguns como uma possível explicação para o que ocorreu no 
mercado americano na sua crise mais recente. O segundo teorema da Hipótese de Instabilidade 
Financeira  de  Minsky propõe que  em períodos  longos  de  prosperidade,  uma  economia  que 
possuía  relações  financeiras  estáveis,  passa  para  a  instabilidade.  Nos  períodos  longos  de 
prosperidade, os agentes econômicos ficam mais confiantes em relação ao futuro, e começam a 
assumir posições mais arriscadas, inclusive aumentando seu endividamento. Esse otimismo gera 
o aumento de preços dos ativos. Qualquer redução nos preços dos ativos, no entanto, pode gerar 
uma redução na demanda pelos ativos, com a redução de preços e consequente redução do valor 
das  garantias  oferecidas  nos  empréstimos  tomados  pelos  agentes  econômicos.  Com  menos 
empréstimos, os preços caem ainda mais, gerando efeito deflacionário sobre os ativos.

A economia brasileira tem passado por anos de crescimento consistente,  e isso é visto pelos 
brasileiros com muito otimismo. Desde 2002 que o governante maior do país tem tido altíssimos 
índices de aprovação popular. O crédito tem aumentado sobremaneira  em relação ao PIB. O 
crédito imobiliário passou de 3% para mais de 7% em relação à riqueza total produzida no país. 
As taxas de juros tiveram período razoável de queda, tendo se elevado apenas após a crise de 
2008, e começam novamente a cair no 2º. Semestre de 2011. Se forem tomadas em termos reais, 
a queda na taxa de juros fica ainda mais aparente. Os preços dos imóveis têm subido a olhos 
vistos e o assédio dos vendedores de imóveis é sem precedentes, com campanhas publicitárias e 
patrocínio de eventos para toda a família do possível comprador nos finais de semana. O marco 
regulatório foi aprimorado, e hoje se retoma um imóvel alienado fiduciariamente em até 90 dias 
da propositura da ação de execução judicial, o que aumenta a segurança em aceitar o ativo como 
garantia. Nesse contexto, o preço crescente do imóvel passa a ter maior influência no processo 
decisório daquele que concede o financiamento imobiliário, e que pode contar com uma garantia 
em valor potencialmente crescente em relação ao financiamento. 
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Pretende-se  buscar  neste  artigo  respostas  para  a  seguinte  questão:  a  concessão  de  crédito 
imobiliário, ou a renda, podem, isoladamente, explicar as elevações de preços nos imóveis 
residenciais,  no  município  de  São  Paulo,  de  forma  tão  efetiva  quanto  associadas  e 
acrescidas de outras variáveis pertinentes ao setor?

Este estudo contribui com o debate em relação ao assunto ao mostrar  resultados obtidos em 
relação a diversos modelos econométricos testados, em que se incluem tanto a variável renda 
quanto  o  financiamento  imobiliário,  ao  lado de  outras  variáveis  importantes  no contexto  do 
mercado da construção civil, esclarecendo sobre a importância de cada uma dessas variáveis, e 
apresentando  um  modelo  econométrico  de  previsão  do  aumento  no  preço  dos  imóveis  no 
município de São Paulo. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 será apresentado o Referencial Teórico, 
com  a  apresentação  da  literatura  existente  sobre  o  assunto,  que  lastreou  a  construção  dos 
modelos que foram testados; na seção 3 será evidenciada a metodologia utilizada; na seção 4 
serão  apresentados  os  modelos  testados,  assim  como  exposto  aquele  escolhido  como  mais 
ajustado e de maior poder explicativo; por fim, na seção 5, serão tecidas as considerações finais, 
limitações e as oportunidades de pesquisa a partir desse estudo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O pensamento do historiador econômico Charles Poor Kindleberger causou especial interesse 
para este estudo. Em seu livro mais recente “Manias, Pânicos e Crashes: um histórico das crises 
financeiras”, o autor revisita as ideias do economista Hyman P. Minsky, monetarista que enfatiza 
o crédito bancário como um dos elementos que alimentam o boom de preços de um ativo, por 
aumentar a oferta total de dinheiro. Kindleberger (2000, p.17) menciona que:

“No modelo de Minsky, o boom é alimentado por uma expansão do crédito bancário que aumenta a 
oferta total de dinheiro. Os bancos podem, de modo característico, aumentar a quantidade de moeda,  
seja através da emissão de notas bancárias, estabelecidas em arranjos institucionais anteriores, seja  
emprestando na forma de acréscimos a depósitos bancários. O crédito bancário é, ou ao menos tem 
sido, notoriamente instável e o modelo de Minsky repousa firmemente nesse fato.”

Ora,  o  grande  debate  inserido  nesse  estudo  está  na  dúvida  sobre  a  influência  do  crédito 
imobiliário sobre os preços dos imóveis. Minsky trata de desequilíbrios nos mercados, trazidos 
por euforias, tendo em vista tanto os recursos detidos pelos investidores, quanto o crédito que 
está a sua disposição. E, nas palavras de Kindleberger (Ibid., p.34):

“Na  formulação  de  Minsky,  elas  [euforias]  começam  com  um  ‘desordenamento’,  algumas 
características estruturais do sistema e erros humanos. Alguns acontecimentos aumentam a confiança.  
O otimismo instala-se. Expectativas confiantes de um fluxo constante de prosperidade e de lucros  
brutos fazem com que os portfólios pareçam mais atraentes. Instituições financeiras aceitam estruturas 
de passivo que diminuem a liquidez, e que, num clima melhor, teriam sido rejeitadas. A alta está se  
processando e se alimenta de si própria até constituir uma mania.”

Kindleberger  (Ibid.,  p.63)  complementa  dizendo  que  “As  manias  especulativas  ganham 
velocidade através da expansão da moeda e do crédito ou, talvez, em alguns casos, tenham início 
devido a essa expansão.” [grifos nossos]
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A respeito da oferta de moeda, Kindleberger (Ibid., p.70) ressalva que “é inútil debater que itens 
deveriam ser incluídos como “moeda”, a exemplo do que os economistas têm feito por muito 
mais de um século”. Ele menciona que alguns autores têm incluído na mesma categoria de papel 
moeda os cheques e as notas promissórias, portanto, o crédito tomado. Ele cita John Stuart Mill:  

“O poder de compra de um indivíduo, num dado momento, não é medido pelo dinheiro que está 
efetivamente em seu poder, dinheiro representado tanto por metais como cheques bancários. Consiste, 
em primeiro lugar, no dinheiro em seu poder; em segundo, no dinheiro em posse de seu banqueiro e 
qualquer outro valor devido a ele e pagável à vista; em terceiro, seja qual for o crédito que acaso 
venha a ter”.

Um dos fatores a ser avaliado no estudo diz respeito à taxa de juros. Diante de uma perspectiva 
forte de redução contínua, os investidores podem adotar posturas diferentes da atual, e decidir 
por  investimentos  em  papéis  com  risco  do  setor  privado.  Levando-se  em  conta  a  Teoria 
Austríaca dos Ciclos Econômicos (ABCT), Daher (2010, p.25), menciona que, para Sechrest 
(2006, p.1), a baixa taxa de juros mantida artificialmente por estímulo do Banco Central de um 
país,  pode  estimular  os  agentes  econômicos  a  promover  investimentos  de  longo  prazo  em 
detrimento a projetos de curto prazo,  tendo em vista o maior  Valor Presente do retorno dos 
investimentos. Ele associa esse tipo de investimento aos bens de capital, assim como os de curto 
prazo a bens de consumo. Menciona ainda que os empresários e não os consumidores, portanto, 
influenciam os  ciclos  econômicos.  Essa mudança  na “preferência  temporal”  é  percebida nos 
empresários enquanto que os consumidores continuam com suas preferências de consumo, no 
curto prazo. Esses investimentos de longo prazo, se exagerados e ineficientes, dificilmente são 
revertidos  ao  se  experimentar  um eventual  aumento  nas  taxas  de  juros.  O  resultado  é  uma 
recessão econômica. Daher (Ibid., p.25) diz que:

 “Um  dos  poucos  trabalhos  da  Teoria  Austríaca  sobre  ciclos  econômicos  a  utilizar  métodos 
econométricos é o de Mulligan (2006). Seu trabalho não verifica nenhuma bolha especificamente, mas 
sim o aumento do consumo a partir da queda das taxas de juros determinada pelo Banco Central norte-
americano. [...] Esta redução [...] leva os consumidores a modificarem seu padrão de consumo natural 
e as empresas a investirem em projetos de mais longa maturação.”

Ele resume dessa forma o pensamento da Escola Austríaca:

“Para  os  austríacos,  os  consumidores  definem  um  determinado  padrão  entre  consumir  hoje  ou 
amanhã,  em função da taxa de juros  real.  É este padrão que permite às empresas  projetarem sua 
produção. Caso a preferência seja por consumo imediato, o investimento terá que se dar em fases mais 
próximas do consumidor, em estabelecimentos que produzam ou comercializem bens de consumo. A 
outra opção  seria  realizar  investimentos  em bens de capital  ou mesmo a exploração  de matérias-
primas. Estes investimentos possuem uma maturação bem mais longa e implicam em prolongar o 
tempo que o consumidor leva para ser atendido.

A definição do ponto ótimo entre investimento e consumo dá-se a partir da taxa de juros de equilíbrio  
entre a demanda e a oferta de fundos. Reduções artificiais nesta taxa, a partir de intervenções dos  
bancos  centrais  com  o  propósito  muitas  vezes  louvável  de  aumentar  a  taxa  de  crescimento  da 
economia, levam a distorções macroeconômicas,  onde se tem ao mesmo tempo maior consumo e 
maior investimento.

É teoricamente impossível  uma situação como essa perdurar,  já que ao mesmo tempo em que os  
consumidores querem mais bens de consumo, as empresas estão investindo em bens de capital, com 
maturação mais longa que a exigida pelo mercado. Além disso, a redução artificial dos juros empurra  
os investidores a mercados mais especulativos,  com maiores perspectivas  de ganhos.  É a fase de 
explosão dos ciclos econômicos e o ambiente perfeito para a formação de bolhas, conforme Garrison 
(2000).”.
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Daher (Ibid., p.30) explica ainda que: “Uma redução artificial na taxa de juros real da economia,  
por  intervenção  das  autoridades  monetárias  que  poderia  se  dar  pela  concessão  artificial  de 
crédito, induz os empresários a investirem em projetos que a taxas mais elevadas não seriam 
levados a cabo.”. Ele chama a atenção para o fato de que esses projetos são aqueles voltados para 
a produção de bens de capital. Ou seja, há um aumento da poupança em detrimento do consumo, 
e acrescenta: “Tem-se ao mesmo tempo queda dos juros e redução do consumo das famílias, o 
que contraria a teoria keynesiana.”.

Esse estudo pretende verificar a influência da taxa de juros nas decisões por investimento no 
mercado imobiliário, por parte das pessoas físicas. Quando a ABCT fala de investimento, dirige-
se às empresas e, quando fala em redução no consumo, aos consumidores. No entanto, é possível 
que os consumidores também encarem a compra de um imóvel como investimento e, ao tomar 
crédito para adquiri-lo, acabem, conforme a teoria austríaca prega, reduzindo seu gasto em bens 
de consumo, tendo em vista a absorção de grande parte de sua renda pela parcela destinada ao 
pagamento do crédito imobiliário. 

Além disso, quando se fala na espera pela maturação de investimentos de longo prazo, não se 
consideram instrumentos financeiros inovadores que permitem a transferência dessa espera para 
investidores  não-produtores  do mercado financeiro.  Instrumentos  financeiros  de securitização 
permitem  às  empresas  ganhos  no  curto  prazo,  de  investimentos  feitos  no  longo  prazo, 
transferindo para o investidor a decisão sobre o aumento do prazo em relação às taxas de juros. 
Esses investidores, por sua vez, incluem a taxa de juros no deságio pedido pelo pagamento à 
vista  dos  recebíveis  de  longo prazo.  Dessa forma,  a  influência  das  taxas  de juros  não recai 
exclusivamente nas empresas, mas também nos investidores não-produtores.

A influência das taxas de juros na formação das bolhas também é evidenciada no estudo da MB 
Associados encomendado pela ABECIP (2010, p. 8), em que diz:

“Em conjunção com isso [afrouxamento regulatório] a política macroeconômica foi essencial, pois a 
recessão americana de 2001, junto com os atentados terroristas do mesmo ano levaram o Fed a um 
longo período de taxas de juros baixas. Esse aumento de liquidez gerado por um sistema financeiro 
excessivamente liberado com taxas baixas de juros por muito tempo levou o sistema bancário a busca 
de ativos de maior retorno.”

A  busca  por  esses  ativos  de  maior  retorno  redundou,  portanto,  em  ativos  de  maior  risco, 
entendido aqui como recebíveis de créditos imobiliários concedidos a clientes de maior risco 
(subprime). Com isso, pacotes de recebíveis começaram a circular na economia com qualidade 
duvidosa, mas sem deixar isso claro aos investidores.

Esse estudo tenta avaliar se há correlação entre as decisões de adquirir um imóvel residencial, 
seja para moradia, seja para investimento, por parte do potencial comprador, a depender da taxa 
de juros básica da economia, assim como em relação à liberação de financiamentos imobiliários, 
ambos considerados instrumentos possíveis numa política de afrouxamento monetário.

A oferta de crédito é crucial no estudo, tendo em vista o aumento brutal que vem ocorrendo nos 
últimos anos, principalmente no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Sob esse contexto, no 
entendimento  desse  estudo,  será  admitido  que  as  famílias  não  somente  consumam (bens  de 
consumo),  mas também “invistam” (em imóveis).  Segundo essa extensão no entendimento  a 
respeito do investimento, uma redução na taxa de juros propiciaria o aumento do “investimento” 
das  famílias  e  uma  redução  no  “consumo”.   Daher  (op.cit.,  p.28),  diz  que  a  ABCT prega 
exatamente o contrário de Keynes, quando diz que uma redução nas taxas de juros leva a uma 
redução no consumo. 



Página 5 de 14

Para Keynes, a redução na taxa de juros aumentaria o consumo das famílias. No entanto, se se 
considerar,  de  maneira  ampla,  o  consumo como  sendo  aquilo  que  é  consumido  (bens  de 
consumo)  e “investido” (imóveis) pelas famílias, uma redução nas taxas de juros aumentaria de 
fato,  o  consumo,  de  forma  ampla,  como preconizado  por  Keynes.  Ao mesmo  tempo,  se  se 
considerar  o  consumo  de  maneira  restrita,  sem o  investimento  das  famílias  em imóveis,  ao 
direcionar seus recursos para a compra de suas moradias,  as famílias teriam que reduzir seu 
consumo, confirmando o que prega a ABCT. Dessa forma, há mais um problema de definição 
dos  termos,  do que de conflito  de teorias,  ao se aplicar  o pensamento  dos austríacos  ou de 
Keynes  para  interpretar  o  que  ocorre  no mercado  imobiliário.  Assim,  esse  estudo tratará  as 
teorias  de  forma  complementar,  assumindo  que  a  compra  de  imóveis  pelas  famílias  é  um 
investimento, pelo menos na pretensão destas.

Então, um período de taxas de juros baixas, propiciaria o aumento do consumo (de forma ampla)  
pelas famílias (Keynes), sendo que desse aumento, a maior parte seria destinada a investimentos 
de  mais  longo  prazo  em  detrimento  do  aumento  no  consumo  (ABCT),  tendo  em  vista  a 
concessão de crédito para esses investimentos de longo prazo. No Brasil, atente-se para o fato de 
que a média das taxas de juros dos empréstimos tomados para aquisição de imóveis é mais baixa  
do que a média das taxas de juros dos empréstimos tomados para a compra de bens de consumo. 
Além  disso,  por  questões  regulatórias,  principalmente,  a  disponibilização  do  financiamento 
imobiliário por parte das instituições financeiras é obrigatória (BRASIL, 2010).

O aumento  do crédito bancário,  segundo os  austríacos,  no entanto,  não seria  suficiente  para 
causar  instabilidade  no  sistema  econômico,  a  não  ser  que  esse  aumento  ocorresse  sem  o 
correspondente  lastro  na  oferta  monetária.  Segundo Minsky,  o  aumento  do crédito,  seja  por 
empréstimos diretos, seja por outros instrumentos financeiros, é inerente ao sistema, e alimenta o 
boom dos preços, por se tratar, em última instância, de criação de moeda e aumento do poder de 
compra (sentido pelas famílias como um efetivo aumento de renda) (KINDLEBERGER, op.cit., 
p.17). O próprio Keynes, nesse sentido, admitia o aumento dos preços com a demanda sofrendo 
incrementos mais rapidamente que a oferta de bens.

Esse ambiente cria uma sensação de euforia para os fornecedores de bens (imóveis), assim como 
às famílias que, depois de encorajadas a adquirir seu imóvel de moradia, passaria a investir num 
segundo imóvel, dado o histórico de subida dos preços e a expectativa de que continuem a subir.

No pico dessa euforia, entra a dinâmica do estouro das bolhas, de Minsky. Daher (op.cit., p.34) 
menciona que “Friedman e Abraham (2009), partindo do trabalho de Minsky, posteriormente 
desenvolvido por Kindleberger (2000), descreveram cinco as fases que levam à formação e ao 
estouro de bolhas.” São elas:

“A primeira é chamada Fase Zero e representa a normalidade. Nela os ativos são negociados próximo 
de seus valores fundamentais e os investidores obtêm retornos normais, de acordo com o risco.

A Fase Um tem início com o aparecimento de uma oportunidade incomum, quer financeira quer real.  
Nesta fase, os otimistas são aqueles que aproveitam os melhores ganhos, acreditando que os ativos 
propiciarão retornos anormais.

Quando  esses  retornos  anormais  se  realizam,  tem início  a  Fase  Dois.  É  a  fase  em que  a  bolha  
acontece, com a deterioração da qualidade dos ativos. O aumento da bolha é a única possibilidade de  
os investidores continuarem obtendo retornos sobre seus investimentos. Para Friedman e Abraham 
(2009, p.936), “as inovações financeiras e os padrões de crédito induzidos por uma bolha tendem a 
fazer o setor financeiro cada vez mais vulnerável a desenvolvimentos desfavoráveis.”.
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A Fase Três é o início do estouro da bolha, disparada até mesmo por eventos insignificantes, e que  
trazem consequências negativas, como o aumento de falências e a corrosão das garantias, afetando o 
sistema financeiro e contaminando toda a economia. Esta fase é mais curta que a anterior.

Finalmente vem a Fase Quatro, onde os ativos estão tão baratos que investidores começam a comprá-
los, pondo fim à queda e iniciando um novo ciclo.”.

A propósito desse processo, Shiller (2008) – em estudo da MB Associados encomendado pela 
ABECIP (2010, p. 6) – elabora características para se levantar a possibilidade de uma bolha estar 
se formando:

“1)Fortes aumentos de preços de ativos como imobiliários ou acionários;
  2)Grande excitação pública sobre os aumentos de preços;
  3)Um frenesi da mídia acompanhando o aumento de preço;
  4)Estórias de pessoas que ganharam muito dinheiro, causando inveja naqueles que não participaram;
  5)Interesse crescente desses ativos entre o público em geral;
  6)Teorias de uma nova era que justifiquem os aumentos de preços sem precedentes;
  7)Um declínio na qualidade e quantidade de informação que levariam à decisão de crédito  em 

condições oferecidas muito ruins (sem entrada, prazos excessivos, etc.)”

E  segue  o  estudo  explicando:  “Bolhas  com  essas  características  são  raras,  sendo  as  mais 
evidentes as bolhas acionárias  dos EUA nas décadas de 20 e 90 e a bolha imobiliária  desta 
década.”.

Além da possível influência da Renda, do Financiamento e da Taxa de Juros, discutida até o 
momento, Alcântara Filho (2009, p.6) relaciona o aluguel com o preço do imóvel, e ainda com as 
taxas de financiamento: “No Brasil, 8,5 milhões de famílias moram de aluguel, o que representa 
cerca de 16% do total.  O custo desse aluguel está entre 0,5% a 0,8% do valor do imóvel,  e 
equivale a taxas de financiamento de 6,1% a 10% ao ano para o proprietário do imóvel.”.

Ele ainda menciona a importância das elevadas taxas de juros na obtenção de financiamento, e 
relaciona  o  valor  do  aluguel  às  condições  de  aquisição  de  um imóvel  financiado.  Segundo 
Alcântara Filho (Ibid., p.5): 

“Até o momento, a grande massa da população não tem acesso ao financiamento bancário, pois há um 
fator que ainda dificulta essa inclusão: as taxas de juros ainda são proibitivas, de forma que a parcela 
do financiamento  ainda não  tem espaço  no orçamento  familiar.  A partir  do momento em que as 
parcelas chegarem a um valor próximo ao valor do aluguel, esse público terá condições de adquirir o 
imóvel próprio.  Isso será conseguido  com queda de juros,  alongamento  de prazos e utilização de 
recursos do Sistema Brasileiro de Habitação (SFH).”

Com  relação  à  possível  influência  dos  custos  da  construção  civil  nos  preços  dos  imóveis, 
trabalhos como o de Lima (2011) discorrem acerca da representatividade do Índice Nacional da 
Construção  Civil  (INCC)  frente  à  evolução  dos  preços  dos  imóveis.  Seu  trabalho  aponta 
diferenças entre a variação do índice e a variação dos preços no setor. Conforme Lima (Ibid., 
p.16): 

“No ciclo desta análise, os custos de construção subiram acima da variação do INCC. Índice de custos  
espelha uma configuração macroeconômica (cesta de insumos) que não reflete a realidade de custos 
de um ente do universo representado. No caso do real estate, uma obra, em um determinado mês, sofre 
impactos inflacionários muito diferentes do que está  refletido no INCC.”

E por fim, faz uma conclusão parcial, interessante (Ibid., p. 20):
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“A conclusão até aqui, é que de 63% até 66% de variação nos preços, acima do INCC para a cidade de 
São Paulo, é estruturalmente justificável. Cada leitor, usando os gráficos como ábacos, poderá fazer as 
suas considerações do quanto é justificável. Acima desse patamar justificável, aumentos de preços são 
fruto  de  especulação  de  empresa  contra  o  mercado.  Isso  pode  acontecer,  porque  quando  preços 
disparam, a velocidade de crescimento tende a ser inercial até que o mercado reaja. O ponto de reação  
não pode ser identificado antecipadamente, mas as empresas podem testar tetos. Uma empresa poderá 
calcular seu preço atrativo e concluir, digamos, pelo adicional de 63% contra o preço do início do  
ciclo, mas, pode raciocinar assim: “se o índice de preços médios de São Paulo, segundo informa o 
índice  Fipe-Zap  foi  de  82,1% no ciclo,  o  que  equivale  a  1,63% equivalente  mês,  contra  0,60% 
equivalente mês do INCC, porque não agregar mais alguns pontos, quem sabe 5%”.

Dessa forma, e apesar das limitações, optou-se por utilizar a variação do INCC como proxy do 
custo da construção. Além disso, o índice é utilizado amplamente para o reajuste dos contratos 
de construção e de financiamento fora do sistema financeiro. No entanto, como o índice sofre 
efeitos sazonais da mão de obra do setor, decidiu-se por acumular o índice em uma base móvel 
de 12 meses como forma de dessazonalizá-lo.

3. METODOLOGIA 

Em estudo realizado pela MB Associados, encomendado pela ABECIP (op.cit., p.2), menciona-
se a dificuldade de se identificar o processo de formação de uma bolha: 

“Vale dizer aqui que mesmo com todo o aparato metodológico existente na economia hoje, ainda 
assim é extremamente  difícil  prever  qualquer  tipo de bolha e ter  certeza  de que alguma esteja  a  
caminho. A academia ainda se divide na interpretação dos dados sobre bolhas e mesmo no tipo de 
modelagem para  identificá-las.  Basta  Lembrar  que a mais recente  bolha imobiliária  nos EUA foi 
apontada por apenas alguns analistas e diversos economistas de respeito não conseguiram identificar  
um descolamento dos preços dos imóveis de seus fundamentos.”

Inerente a esse comentário está evidente a dificuldade de se elaborar previsões sobre o aumento 
nos preços dos imóveis, assim como de se estabelecer um nível de preços adequado, que estaria 
representando a ausência de fatores especulativos (formação de bolhas). De fato, após muitos 
anos  com  o  mercado  de  imóveis  residenciais  andando  à  míngua,  o  estágio  atual  de 
desenvolvimento da economia,  e sua consequência nos preços dos imóveis, pode ser apenas um 
ajuste  de  preços  relativos.  O aumento  na  renda  do trabalhador,  nos  últimos  anos,  pode  vir 
contribuindo também de forma justificável nesse aumento de preços.

Esse estudo segue o método empírico-analítico. Trata-se de um estudo que utiliza a técnica de 
Regressão Linear, obtida pelo Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), em que se 
levaram em conta as variáveis apontadas no referencial  teórico,  observadas no tempo,  e que 
foram  testadas  em  sua  significância  para  explicar  a  variação  nos  preços  dos  imóveis  no 
município de São Paulo. Também foram testados os pressupostos da regressão (Normalidade, 
Homocedasticidade  e  Ausência  de  Autocorrelação  Serial  dos  Resíduos),  além  da 
multicolinearidade das variáveis independentes (explicativas). 

A  hipótese  testada  visou  verificar  se  o  Crédito  Imobiliário  ou  a  Renda  podem  explicar 
isoladamente as variações de preços nos imóveis no município de São Paulo, em contraposição a 
um modelo que considera outras variáveis, além do próprio crédito imobiliário e a renda.  
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A variação dos preços dos imóveis será representada pela variação mensal do índice de preço dos 
imóveis no município de São Paulo, medido por meio de um convênio entre a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (FIPE) e a ZAP Imóveis, que calcula mensalmente os índices Fipe-
Zap1, para vendas e para aluguéis, neste caso representado pela variável dependente ‘Vendas’. 
As variáveis explicativas do modelo completo estão assim definidas:

• Índice da variação do valor do aluguel do imóvel no município de São Paulo, divulgado 
pela FIPE, representado pela variável independente ‘Aluguel’ (variação mensal); 2

• Valores liberados no mês,  referentes aos financiamentos concedidos pelas Instituições 
Financeiras,  tanto  no  âmbito  do  Sistema  Financeiro  da  Habitação  (SFH)  quanto  do 
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), referente às aquisições e construções de unidades 
habitacionais  no  Estado  de  São  Paulo,  divulgados  pelo  Banco  Central  do  Brasil, 
representado pela variável independente ‘Financiamento’ (em Reais mil); 3

• Rendimento  médio  nominal  do  trabalho  principal,  efetivamente  recebido  no  mês  de 
referência, pelas pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade na Região Metropolitana 
de São Paulo, divulgado pelo IBGE, representado pela variável independente ‘Renda’ 
(em Reais); 4

• Índice Nacional da Construção Civil (INCC-DI), publicado pela FGV, representado pela 
variável independente ‘INCC’ (variação mensal); 5

• Taxa básica de Juros de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, representado 
pela variável independente ‘SELIC’ (taxa mensal).6

A amostra compreendeu dados disponíveis desde fevereiro de 2008 até outubro de 2011, tendo 
em vista o início da publicação dos índices Fipe-Zap para as variáveis ‘Vendas’ e ‘Aluguel’. 
Portanto, esta amostra possui 45 observações mensais no seu total. 

Há de se ressalvar que a amostra baseou-se em diferentes variáveis cujas áreas geográficas nem 
sempre eram exatamente iguais. As variáveis ‘Vendas’ e ‘Aluguel’ referem-se ao município de 
São Paulo, enquanto a variável ‘Renda’ é apurada para a Região Metropolitana de São Paulo, e 
ainda, a variável ‘Financiamento’ leva em conta valores liberados no Estado de São Paulo. Essa 
limitação  na  disponibilização  dos  dados  não  invalida  os  testes  estatísticos  tendo em vista  a 
grande participação dos negócios gerados na região metropolitana de São Paulo e no próprio 
município, em relação ao Estado. Além disso, as variações são mais importantes, no modelo, que 
os próprios valores observados nas variáveis.

1
 Disponível em http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap

2
 Disponível em  http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap.

3
 Disponível no site do Banco Central do Brasil – Sistema Financeiro Nacional - SFH - Sistema Financeiro da  

Habitação (Financiamento – item 2.9.1), http://www.bcb.gov.br/?SFHESTAT. 
4 Disponível  no site do Instituto Brasileiro  de Geografia  e  Estatística (IBGE) – Banco de Dados Agregados – 
Sistema  IBGE  de  Recuperação  Automática  -  Sidra,  Pesquisa  Mensal  de  Emprego  (PME),  tabela  2182, 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&o=1&i=P&c=2182. 
5 Disponível  em no  site  do  Sinduscon,  http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos
%7C conteudo&id_conteudo=310.
6
 Disponível no site do Banco Central do Brasil, http://www.bcb.gov.br/?SELICMES. 

 

http://www.bcb.gov.br/?SELICMES
http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos%7Cconteudo&id_conteudo=310
http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos%7Cconteudo&id_conteudo=310
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&o=1&i=P&c=2182
http://www.bcb.gov.br/?SFHESTAT
http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap
http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap
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As variáveis ‘SELIC’ e ‘INCC’, mesmo tendo abrangência nacional, foram utilizadas, uma vez 
que o ‘INCC’ é o principal indexador dos contratos de aquisição de imóveis, independemente da 
região onde os negócios são celebrados, e a ‘SELIC’ serve de referência como alternativa de 
retorno para os investimentos em quaisquer ativos no país.

4. RESULTADOS 

O primeiro passo foi testar a forma funcional das variáveis. Para tanto utilizou-se o software 
Excel, em que se constatou que as variáveis possuíam forma funcional linear. 

Em seguida, utilizando-se do software E-views 6, testou-se o modelo de regressão linear simples 
utilizando-se apenas a variável ‘Financiamento’ como variável independente, defasada em um 
período. A variável mostrou-se significativa no modelo com intercepto. O R2 ajustado resultou 
em  0,26.  As  variáveis  apresentaram-se  significativas  com  os  seguintes p-values: 
‘Financiamento(-1)’ [0,0003] e Intercepto [0,0000]. Os resíduos mostraram-se normais (Jarque-
Bera com p-value de 0,73) e homocedásticos (Teste de Beusch-Pagan-Godfrey com p-value de 
0,69), no entanto o modelo apresentou autocorrelação serial nos resíduos, com dois ‘lags’ (LM 
de Breusch-Godfrey com p-value de 0,0005). 

Decidiu-se então, pela utilização da técnica stepwise (backward), com a variável 'Financiamento' 
defasada em até  4 períodos.  Ao nível  de significância  de  10%, o melhor  modelo  indicou a 
defasagem de 1 período como o mais adequado, resultado idêntico ao modelo anterior testado.

Na  tentativa  de  supressão  da  autocorrelação  serial  dos  resíduos  optou-se  por  incluir  como 
variável  independente  a  própria  variável  dependente  defasada  em  um  período.  O  modelo 
melhorou consideravelmente atingindo um R2 ajustado de 0,51.  Ao nível de significância  de 
10%,  as  variáveis  significativas  apresentaram  os  seguintes p-values:  ‘Financiamento(-4)’ 
[0,007],  ‘Vendas(-1)  [0,0000]  e  Intercepto  [0,0267].  Os  resíduos  apresentaram-se  normais 
(Jarque-Bera com p-value de 0,63) e homocedásticos (Teste de Beusch-Pagan-Godfrey com p-
value  de  0,84),  mas  ainda  com autocorrelação  serial  nos  resíduos  com dois  ‘lags’ (LM de 
Breusch-Godfrey com p-value de 0,09). 
 
Aplicando-se a correção de White no modelo, obteve-se os seguintes p-values: ‘Financiamento(-
4)’ [0,060], ‘Vendas(-1) [0,0000] e Intercepto [0,0516]. 

Após encontrar o primeiro modelo, aplicou-se a mesma lógica para a variável ‘Renda’ como 
variável independente, defasada em um período. A variável mostrou-se significativa no modelo 
com intercepto. O R2 ajustado resultou em 0,13. O intercepto não se mostrou significativo, com 
p-value de 0,45. A variável ‘Renda(-1)’ foi significativa com  p-value  de 0,0082. Os resíduos 
mostraram-se normais (Jarque-Bera com p-value de 0,81) e homocedásticos (Teste de Beusch-
Pagan-Godfrey com p-value de 0,15), no entanto o modelo apresentou autocorrelação serial nos 
resíduos com dois ‘lags’ (LM de Breusch-Godfrey com p-value de 0,0010). 

Decidiu-se  então,  pela  utilização  da  técnica  stepwise (backward),  com  a  variável  ‘Renda’ 
defasada em até  4 períodos.  Ao nível  de significância  de  10%, o melhor  modelo  indicou a 
defasagem de quatro períodos como o mais adequado e sem intercepto. O R2 ajustado foi de 0,29 
e  a  variável  ‘Renda(-4)’  foi  significativa  com  p-value  de 0,0000.  Os resíduos mostraram-se 
normais (Jarque-Bera com p-value de 0,81) e homocedásticos (Teste de Beusch-Pagan-Godfrey 
com p-value  de 0,99), no entanto o modelo apresentou autocorrelação serial nos resíduos com 
dois ‘lags’ (LM de Breusch-Godfrey com p-value de 0,0002). 
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 Na tentativa  de  supressão  da  autocorrelação  serial  dos  resíduos  optou-se  por  incluir  como 
variável  independente  a  própria  variável  dependente  desafada  em  um  período.  O  modelo 
melhorou consideravelmente atingindo um R2 ajustado de 0,57.  Ao nível de significância  de 
10%,  as  variáveis  significativas  apresentaram os  seguintes p-values:  ‘Renda(-4)’  [0,0003],  e 
‘Vendas(-1) [0,0000]. Os resíduos apresentaram-se normais (Jarque-Bera com p-value de 0,51) e 
homocedásticos (Teste de Beusch-Pagan-Godfrey com  p-value  de 0,71), e sem autocorrelação 
serial nos resíduos  com dois ‘lags’ (LM de Breusch-Godfrey com p-value de 0,12). 

No próximo passo, para explorar as relações entre as demais variáveis do setor foi a aplicado o 
método  dos  mínimos  quadrados  ordinários  (MQO)  para  construção  de  um  modelo  sem 
defasagens temporais das variáveis explicativas, integrado por todas elas. 

A regressão apresentou-se significativa,  com Prob (F-statistic) de 0,000082 e R2 ajustado de 
0,41. Entretanto, tanto o intercepto quanto as variáveis ‘Aluguel’ e ‘Selic’ foram rejeitadas ao 
nível de significância de 5%, com p-values de 0,74, 0,77 e 0,23, respectivamente. Na avaliação 
dos resíduos verificou-se a normalidade da distribuição (Jarque-Bera com  p-value de 0,64), a 
homocedasticidade  (Breusch-Pagan-Godfrey  com  p-value  de  0,96),  no  entanto,  o  modelo 
apresentou de autocorrelação dos resíduos para dois  ‘lags’ (LM de Breusch-Godfrey com  p-
value de 0,0085).

Em  seguida,  testou-se  o  modelo  sem  intercepto.  O  R2 ajustado  foi  de  0,42  e  as  variáveis 
‘Aluguel’,  ‘SELIC’  e  ‘INCC’  foram  rejeitadas  com  p-values de  0,85,  0,22  e  0,07, 
respectivamente.  Os  resíduos  continuaram  normais  e  homocedásticos,  mas  ainda  com 
autocorrelação  serial  (p-value de  0,012).  O  modelo  resultante  com  as  variáveis  ‘Renda’  e 
‘Financiamento’, produziu um R2 ajustado de 0,41, mas com problema de autocorrelação serial 
(p-value de 0,0023). 

Com o objetivo de capturar relações da variável dependente com explicativas defasadas, decidiu-
se por aplicar o método stepwise (backward) de regressão. Optou-se por analisar defasagens nas 
variáveis em até 4 períodos,  além de incluir  a própria variável dependente,  defasada em um 
período. Segundo Maroco (2010, p.608/609):

“Neste método, o modelo é iniciado com todas as  p variáveis independentes e no passo seguinte é 
calculada uma estatística F parcial para cada variável como se esta fosse a última a entrar no modelo. 
A variável com menor valor de F (ou com maior p-value) é comparada com um valor crítico FRemoval 

(ou com o nível de significância fixado) e se o valor de F parcial for menor que o FRemoval, essa variável 
é removida do modelo. No próximo passo, um novo modelo com  p – 1 variáveis independentes é 
ajustado e o menor  F parcial é comparado com o  FRemoval. Este procedimento continua até que não 
existam variáveis no modelo ou até que todas as variáveis presentes no modelo possuam um F parcial 
superior ao FRemoval “

Além disso, tendo em vista que o ‘INCC’ é formado por elementos de custo da construção civil, 
que possuem sazonalidade em relação ao reajuste da mão de obra do setor, decidiu-se, ainda, por 
transformar a série do ‘INCC’ em uma série acumulada de 12 meses móveis (INCC12).

Dos 22 regressores possíveis do stepwise backward (cada uma das variáveis defasadas em até 4 
níveis, além da própria variável dependente, defasada em um nível), incluindo o intercepto, e 
considerando-se o ‘INCC12’ em vez do ‘INCC’, resultaram 6 variáveis significativas ao nível de 
10%,  sendo  Renda(-4)  com  p-value de  0,0003;  Aluguel(-3)  com  p-value de  0,0060; 
Financiamento(-4) com p-value de 0,0364; Selic(-1), com p-value de 0,0092; INCC12(-4) com 
p-value de  0,0299  e  Vendas(-1),  com  p-value de  0,0002.  O  R2 ajustado  foi  de  0,64.  Os 
pressupostos do MQO para os resíduos foram todos atendidos. O teste de normalidade de Jarque-
Bera gerou um p-value de 0,63. O teste de heterocedasticidade de Breush-Pagan-Goldfrey obteve 
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p-value de  0,71.  E  o  teste  LM de autocorrelação  dos  resíduos,  de  Breusch-Godfrey,  com 2 
defasagens,  gerou  p-value de  0,52.  Os  sinais  obtidos  para  os  coeficientes  das  respectivas 
variáveis foram de acordo com o esperado.

Com relação à possível existência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas, gerou-se 
a matriz de correlações bivariadas para verificar as variáveis duas a duas. Nenhuma correlação 
demonstrou-se  maior  do  que  0,75,  valor  que,  segundo  Maroco  (Ibid.,  p.602)  conduzem 
geralmente  a  problemas  de  multicolinearidade.  O  maior  índice  obtido  foi  de  0,58,  entre 
“Financiamento(-4)” e “Renda(-4)”. Abaixo, a matriz:

Tabela 1 - Matriz de Correlação das Variáveis do Modelo

 VENDAS VENDAS(-1) RENDA(-4) ALUGUEL(-3) FINANC(-4) SELIC(-1) INCC12(-4)

VENDAS 1.000000 0.700501 0.536528 0.235804 0.477742 -0.073341 -0.083765

VENDAS(-1) 0.700501 1.000000 0.335879 0.160566 0.415257 -0.063636 -0.122626

RENDA(-4) 0.536528 0.335879 1.000000 -0.137529 0.580578 -0.106264 -0.200187

ALUGUEL(-3) 0.235804 0.160566 -0.137529 1.000000 0.013740 0.240477 -0.150772

FINANC(-4) 0.477742 0.415257 0.580578 0.013740 1.000000 0.310202 -0.179339

SELIC(-1) -0.073341 -0.063636 -0.106264 0.240477 0.310202 1.000000 0.526622

INCC12(-4) -0.083765 -0.122626 -0.200187 -0.150772 -0.179339 0.526622 1.000000
Elaborada pelos autores por meio do software E-views 6. 

Além disso, foram gerados, com o auxílio do software livre Gretl 1.9.6, os “Variance Inflation 
Factors” ou “VIF’s” como são mais conhecidos. Segundo Maroco (Ibid., p.603) “De uma forma 
geral, valores de VIF superiores a 5 (Montgomery & Peck, 1982) ou mesmo a 10 (Myers, 1986) 
indicam problemas com a estimação de βi devido à presença de multicolinearidade nas variáveis 
independentes.”. Segundo Gujarati (2006, p. 292) “Como regra prática, se o FIV de uma variável 
for  maior  que  10,  o  que  acontece  quando  R2

 é  maior  que  0,90,  diz-se  que  essa  variável  é 
altamente colinear.” Seguem os valores na tabela 2, evidenciando que o modelo também não 
apresentou problemas de multicolinearidade:

Tabela 2 – Fatores de Inflação da Variância do Modelo

FINANC(-4) 2,853

RENDA(-4) 1,795

INCC12(-4) 2,156

SELIC(-1) 2,822

ALUGUEL(-3) 1,415

VENDAS(-1) 1,432
Elaborada pelos autores por meio do software Gretl 1.9.6.

Assim, a equação do modelo final foi a seguinte:

VENDAS = 0,447552.Vendas(-1) +  0,110048.Aluguel(-3) +  0,00000675.Renda(-4) + 
0,00000000000182.Financiamento(-4) + 0,044630.INCC12(-4) – 0,928007.SELIC(-1)

Ressalte-se as diferenças entre os coeficientes, advindas das diferenças de unidade das variáveis. 
Vendas, Aluguel, INCC e Selic são índices percentuais, enquanto Financiamento e Renda são 
valores, o primeiro representado por Reais mil e o segundo em Reais.
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A decisão de incluir a variável dependente como variável explicativa, defasada em um período, 
não foi apenas aderente ao modelo econométrico, como se coaduna com o referencial teórico 
oferecido por Kindleberger na definição das manias,  quando descreve o momento de euforia 
num mercado, em que o crescimento dos preços dos ativos provoca a compra do ativo por outros 
investidores,  aumentando ainda mais  os preços,  levando ao  boom.  Em suas palavras (op.cit., 
p.18):  “Empresas  e  particulares,  ao  verem  outros  obtendo  lucros  de  compras  e  revendas 
especulativas, tendem a macaquear o modelo. [...] Não há nada tão perturbador para o bem-estar 
e auto-estima de alguém quanto ver um amigo enriquecer.”

Observando  o  modelo  completo  obtido  em  contraposição  àquele  que  considerou  apenas  o 
‘Financiamento’ e àquele que considerou apenas a ‘Renda’, ambos com a variável dependente 
defasada em um período, como variáveis explicativas, decidiu-se pelo modelo mais completo. 
Conforme Fávero (op. cit., p.365): “A decisão do melhor modelo pode ser tomada por meio da 
escolha da especificação que apresentar os pressupostos atendidos e o maior R2 ajustado.”  

5. CONCLUSÃO

Este estudo  se propôs a  avaliar a importância do financiamento imobiliário residencial ou da 
renda das famílias na variação dos preços dos imóveis residenciais no município de São Paulo, 
em contraposição a um modelo composto de ambas as variáveis e ainda outras pertinentes ao 
setor imobiliário. O que se buscou foi responder a seguinte pergunta:  a concessão de crédito 
imobiliário,  ou  a  renda,  podem,  isoladamente,  explicar  as  elevações  de  preços  nos  imóveis 
residenciais, no município de São Paulo, de forma tão efetiva quanto associadas e acrescidas de 
outras variáveis pertinentes ao setor?

Também era esperado que o estudo contribuisse com a proposição de um modelo econométrico 
que, utilizando variáveis do setor, pudesse ser utilizado para a previsão da variação do preço do 
imóvel no município de São Paulo.

O estudo apresenta testes de diversos modelos, onde se insere ou se exclui determinada variável, 
desloca-a no tempo em um ou mais meses, culminando com um modelo considerado o mais 
ajustado, e que atende a todos os pressupostos estatísticos exigidos. Esse modelo é integrado por 
ambas as variáveis que causam a controvérsia (Renda e Financiamento Imobiliário),  além de 
outras do setor. 

Em relação à questão de qual delas é a mais importante,  o modelo que considerou apenas a 
‘Renda’ e a variável dependente defasada em um período como variável explicativa resultou em 
maior  R2 ajustado  que  aquele  que  considerou  o  Financiamento,  nas  mesmas  condições.  No 
entanto, ambos os modelos resultaram em R2 ajustado inferiores ao obtido no modelo completo. 

Como futuras pesquisas motivadas por este estudo, sugere-se a avaliação de eventos regulatórios 
ligados  à  exigibilidade  de  concessão  de  financiamento  imobiliário  em relação  aos  recursos 
mantidos na caderneta de poupança. Instituições Financeiras que cumpriam sua exigibilidade, 
utilizando-se  de  créditos  habilitados  junto  ao  FCVS  (Fundo  de  Compensação  de  Variações 
Salariais), mesmo cedidos, a partir de 2002, com  a Resolução 3.005/02,  passam a sofrer gradual 
redução desse percentual. Para embasamento de maiores avaliações sobre o assunto, sugere-se, 
ainda, a leitura das Resoluções 3.347/06, 3.706/09 e 3.932/10.
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Da mesma forma, aspectos relacionados a investimentos alternativos ao imobiliário, do ponto de 
vista  do  investidor,  e  não  do comprador  de  um imóvel  para  moradia,  podem oferecer  boas 
explicações para os aumentos de preços. As bases de dados disponíveis não separam o valor de 
financiamento  destinado à moradia  ou ao primeiro  imóvel  da família,  daqueles  destinados à 
compra  do  imóvel  para  auferir  renda  de  aluguel,  dificultando,  atualmente,  essa  importante 
verificação.

Por  fim,  há  que  se  considerar  o  crescimento  dos  mecanismos  de  securitização  imobiliária, 
inclusive lastreados com crédito para imóveis residenciais, que podem resultar em aumento dos 
recursos disponíveis para financiamentos, e influenciar de forma indireta os preços dos imóveis.
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