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Errata 

  

No Resumo,final do primeiro parágrafo, onde se lê “Além disso, o v, criados em 2005” 
deve se ler “Além disso, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social, criados em 2005”. 

 

No Capítulo 1,página 37, primeiro parágrafo, onde se lê “equação (40)” deve se ler 
“equação (42)”. 

 

No Capítulo 3,página 108, na fonte do Gráfico 3.3, onde se lê “Banco Nacional da 
Habitação, Caixa Econômica Federal e IBGE” deve se ler “cálculos próprios com base 
nas EncuestasCasen e nas Pnads de 1996 a 2009”. 
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A política de subsídios habitacionais e sua influência na dinâmica de  
investimento imobiliário e no déficit de moradias do Brasil e do Chile 

 
Ana Lélia Magnabosco 

 

Resumo 

A experiência brasileira com programas de subsídios habitacionais sistemáticos e de amplitude 
nacional teve seu início com as reformas do sistema financeiro em 1964. Nesse sistema, os sub-
sídios eram concedidos pelas Companhias Habitacionais, com recursos das prefeituras, de go-
vernos estaduais e do FGTS, e a produção era coordenada pelo Banco Nacional da Habitação 
(BNH). Em meados dos anos 1980, com a crise do sistema e a extinção do BNH, as instituições 
que coordenavam a política habitacional se desestruturaram e o país viveu por quase duas déca-
das sem recursos e diretrizes clara. Nos anos 2000, o governo federal tomou uma série de inicia-
tivas com o objetivo de restabelecer e refundar as instituições responsáveis pela condução da 
política habitacional e passou a fornecer subsídio de forma explícita à população de baixa renda. 
Os principais programas de subsídio habitacional criados nesse período foram o Programa de 
Subsídio Habitacional (2003) e o Programa Minha Casa Minha Vida (2009). Além disso, o v, 
criados em 2005, e o Plano Nacional de Habitação (2008) buscaram rearticular as instituições da 
política habitacional. 

A influência dos subsídios na dinâmica do mercado imobiliário é um tema pouco discutido na 
literatura teórica e empírica. Os autores, em geral, tratam o subsídio como uma simples transfe-
rência de renda. Esta dissertação parte de uma premissa distinta: além de transferir renda, a polí-
tica de subsídios reduz o custo efetivo de aquisição dos imóveis para as famílias, interfere nas 
decisões de poupança e nas decisões dos bancos com relação à oferta de crédito. Assume-se que 
o mercado financeiro é imperfeito, o que implica a possibilidade de racionamento de crédito. 
Essas premissas baseiam-se na observação da experiência chilena de subsídios e crédito habita-
cionais para a baixa renda dos últimos 30 anos. Por esse motivo, a dissertação investiga a políti-
ca de subsídios no Chile e sua relação com o crédito e o investimento imobiliário. 

O Capítulo 1 apresenta um modelo dinâmico de investimento imobiliário e analisa o efeito da 
política de subsídios nesse mercado. Com base em premissas intuitivas, verifica-se que o subsí-
dio altera o equilíbrio do mercado habitacional, aumentando a oferta de crédito dos bancos e 
também a demanda por crédito das famílias. O Capítulo 2 aplica as principais relações do mode-
lo teórico para estudar o caso do Chile. Essa análise, feita por meio de modelos de regressão 
logística, conclui que as políticas de subsídio levaram a um aumento da oferta de crédito no 
país, o que contribui para diminuir o déficit habitacional. O Capítulo 3 faz uma análise da polí-
tica habitacional brasileira. Essa análise identifica os fatores determinantes do déficit habitacio-
nal no Brasil e mostra um mercado com comportamento muito semelhante ao do Chile. Essa 
análise comparada permite especular o rumo que o déficit habitacional brasileiro pode tomar 
nos próximos anos. A principal conclusão é que a política de crédito e de subsídios aos moldes 
do Chile é bastante eficaz no combate ao déficit por precariedade, mas pode aumentar a convi-
vência das famílias, tendo efeito parcial no combate ao déficit. 
 
Palavras Chaves: Política de subsídios habitacionais, déficit habitacional, crédito imobiliário, 
investimento em moradias, Brasil, Chile. 



Housing subsidy policy and its influence on the dynamics of real-estate  
investment and on the housing deficit in Brazil and in Chile 

 
Ana Lélia Magnabosco 

 

Abstract 

The Brazilian experience with nationwide systematic housing subsidy programs started with the 
1964 reforms of the financial system. Under this system, Housing Companies provided subsi-
dies using resources from local and state governments as well as FGTS funds, while production 
was supervised by the National Housing Bank (BNH). In the mid 1980s the system faced a cri-
sis and the BNH was extinguished. The entities that coordinated housing policy collapsed and 
for nearly two decades the country lacked both resources and a clear strategy. In the 2000s, the 
federal government took a series of initiatives intended to restore and fund the institutions in 
charge of leading housing policy and started to provide explicit subsidies to the lower-income 
segments of society. The main housing subsidy programs created during this period were Pro-

grama de Subsídio Habitacional (Housing Subsidy Program), in 2003, and Programa Minha 

Casa Minha Vida (My Home My Life Program), in 2009. Additionally, the Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social and the Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (two 
institutions created to provide subsidies to low income housing), both established in 2005, and 
the Plano Nacional de Habitação (National Housing Plan), established in 2008, represented an 
attempt to reorganize the housing policy institutions. 

The influence of subsidies on the real-estate market dynamics is hardly discussed in the theoret-
ical and empirical literature. Generally, authors treat subsidies as mere income transfer. This 
dissertation is based on a different assumption. It’s assumed that subsidy policies not only trans-
fer income, but also reduce the housing effective cost of acquisition, interfere in saving deci-
sions and in banks’ decisions regarding the supply of credit. This investigation assumes that the 
financial market is imperfect, which implies the possibility of credit rationing. These assump-
tions are based on the observation of the Chilean experience of housing credit and subsidies to 
low income buyers in the past 30 years. For this reason, this dissertation investigates the subsidy 
policy in Chile and its relation with credit and real-estate investment. 

Chapter 1 presents a dynamic model of real-estate investment and analyzes the effects of the 
subsidy policy in this market. Based on simple premises, this study finds that subsidies change 
the balance of the housing deficit, increasing the credit supply of banks and the credit demand 
of families. Chapter 2 applies the key relations of the theoretical model to study the Chilean 
case. This analysis employs logistic regression models and concludes that the subsidy policies 
resulted in an increase of the credit supply in Chile, which in turn helped reduce the housing 
deficit. Chapter 3 analyzes Brazilian housing policy. This analysis identifies the variables affect-
ing the Brazilian housing deficit and reveals a market that behaves very similarly to Chile’s. 
This comparative analysis provides the basis to speculate on the path that the Brazilian housing 
deficit will take in the coming years. The main conclusion is that a subsidy and credit policy 
similar to that of Chile is quite effective in fighting housing deficit caused by inadequate hous-
es, but it could increase the number of families living together. Therefore, it fights housing defi-
cit only in part. 
 
Key words: Housing subsidy policy, housing deficit, real-estate credit, investment in housing, 
Brazil, Chile. 
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Introdução 
 

 

A experiência brasileira com programas de subsídios habitacionais sistemáticos e de 

amplitude nacional iniciou-se nas reformas econômicas dos anos 1960. Essas reformas 

foram responsáveis pela restruturação completa do mercado financeiro e, em particular, 

por uma mudança profunda na forma de financiamento da moradia no Brasil. Foram 

instituídos o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o Banco Nacional da Habitação 

(BNH), a correção monetária das dívidas imobiliárias, a caderneta de poupança e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). As cadernetas e o FGTS foram res-

ponsáveis pela expansão dos fundos para o financiamento da moradia. Os subsídios 

eram fornecidos por meio das Companhias Habitacionais (Cohabs), que financiavam as 

moradias populares com recursos do FGTS. As prestações eram subsidiadas por meio 

da taxa de juros e, em alguns casos, pela redução do custo da moradia devido à doação 

de terrenos ou da infraestrutura urbana feita pelas prefeituras ou governos estaduais. 

Essa política habitacional funcionou relativamente bem até meados da década de 

1980. Todavia, em 1982, o SFH entrou em crise em razão, principalmente, do descom-

passo entre os valores das prestações e os saldos devedores, o que levou à falência e 

extinção do BNH em 1986. O número de unidades financiadas caiu drasticamente, as 

instituições responsáveis pela política habitacional se desarticularam e o país se viu sem 

programas eficazes de combate ao déficit habitacional. Estados e municípios buscaram, 

sem grande sucesso, suprir a carência causada pela desarticulação do sistema nacional. 

Em meados dos anos 2000, após quase 20 anos de reduzido investimento em mora-

dias, a política habitacional tomou um novo rumo. O governo federal promoveu uma 

série de iniciativas com o objetivo de restabelecer e refundar as instituições responsá-

veis pela condução da política habitacional e passou a fornecer subsídio de forma explí-

cita à população de baixa renda. Os subsídios, fornecidos em proporção inversa à faixa 

de renda das famílias, têm um caráter social marcante. Os principais programas de sub-

sídio habitacional criados nesse período foram o Programa de Subsídio Habitacional 

(2003) e o Programa Minha Casa Minha Vida (2009). Além disso, o Sistema e o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social, criados em 2005, e o Plano Nacional de Ha-

bitação (2008) buscaram rearticular as instituições da política habitacional. 
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A nova política habitacional brasileira, ao fornecer subsídio e crédito, é uma ferra-

menta fundamental no combate ao déficit habitacional, que está fortemente concentrado 

nas famílias de baixa renda. Essas famílias não foram devidamente atendidas pela oferta 

de mercado de moradias e tampouco pelo mercado de crédito. Desse modo, terminaram 

engrossando a autoconstrução ou aumentando o contingente de moradias precárias, cor-

tiços e favelas. Em outros casos, essas famílias foram morar junto com parentes ou ami-

gos, elevando de outra forma o déficit habitacional. Entre 1996 e 2001, observou-se um 

crescimento médio de 1,95% ao ano no déficit habitacional. De 2003 a 2009, período 

em que se implantou a nova política, observou-se uma queda do déficit habitacional no 

Brasil de 1,64% ao ano. Esses números expressam os importantes resultados já observa-

dos com essa mudança na política habitacional para as famílias de baixa renda. 

A política de subsídio habitacional, contudo, é um tema que não foi muito bem tra-

tado na literatura brasileira. A questão foi tratada em Azevedo e Andrade (1982), que 

fizeram um descritivo da política habitacional entre os anos de 1960 e 1980. Descreve-

ram o surgimento e o desenvolvimento das Cohabs e seu papel para o segmento de bai-

xa renda.  Rebelo (1998), que desenvolveu um modelo teórico de dinâmica do investi-

mento imobiliário, levantou importantes questões sobre o crédito habitacional no Brasil. 

Contudo, ele tratou a política de subsídio habitacional de maneira breve. Para o autor, a 

política de subsídio é uma variável institucional que altera os parâmetros que afetam o 

comportamento da demanda por crédito. Já Brollo (2004), que aprofundou a análise 

sobre os determinantes do crédito no Brasil, tratou a política de subsídio habitacional 

como uma simples transferência de renda. A política não interferiria na oferta de fun-

dos, ou ainda, não interferiria nas decisões dos bancos de fornecer crédito às famílias 

demandantes. 

Esta dissertação parte de uma premissa distinta sobre o papel dos subsídios no mer-

cado imobiliário. Além de constituir uma transferência de renda, que reduz o custo efe-

tivo de aquisição dos imóveis para as famílias beneficiadas, a política de subsídio inter-

fere nas decisões de poupança das famílias e nas decisões dos bancos com relação à 

oferta de crédito. Isso porque a política de subsídio altera o benefício dos poupadores e 

o retorno esperado dos bancos com a concessão de empréstimos imobiliários.  

Essa premissa, em grande medida, está baseada na observação da experiência chile-

na de subsídios e crédito habitacional para a baixa renda. Em meados dos anos 1970, o 

Chile promoveu uma profunda reformulação no sistema de financiamento imobiliário 

com o objetivo explícito de ampliar os investimentos habitacionais e combater o déficit 
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de moradias. Foram criados mecanismos inovadores que combinaram crédito e subsídio 

e que tiveram efeito imediato sobre o mercado imobiliário. Houve ampliação dos recur-

sos públicos destinados ao setor, as condições de crédito melhoraram e o nível de inves-

timentos cresceu de forma substantiva. 

O caso chileno, além de ser uma experiência bem sucedida de financiamento imobi-

liário e ser referência para outros países da América Latina, fornece uma boa base empí-

rica para analisar como uma política de subsídios pode interferir nas decisões dos agen-

tes e no volume de investimentos no mercado imobiliário. Isso se deve a vários motivos. 

Em primeiro lugar, é uma política que já está em funcionamento há muitos anos; portan-

to, espera-se que os efeitos de mais longo prazo já tenham sido observados. Além disso, 

há uma amplitude de situações no Chile, o que permite avaliar melhor as relações entre 

subsídio, crédito e renda na determinação dos investimentos imobiliários. Há moradias 

financiadas apenas com subsídios, há outras financiadas apenas com crédito, há moradi-

as autofinanciadas sem subsídios e, finalmente, há aquelas financiadas com crédito e 

subsídio.1 O caso chileno também é muito oportuno porque as informações primárias 

das pesquisas domiciliares são acessíveis e comparáveis às brasileiras, o que permite o 

desenvolvimento de análises estatísticas semelhantes para os dois países. Por fim, é inte-

ressante trabalhar com essa referência porque a atual política de subsídios habitacionais 

brasileira tem características parecidas à política chilena. 

A premissa fundamental sobre o papel dos subsídios no mercado imobiliário é trata-

da, primeiramente, numa abordagem teórica. Essa análise está fundamentada na teoria 

de racionamento de crédito proposta por Stiglitz e Weiss (1981). Brollo (2004) também 

trabalha com a ideia de racionamento de crédito no mercado imobiliário. Contudo, sua 

análise é feita apenas de forma intuitiva. Esta dissertação, ao contrário, trabalha com 

uma abordagem teórica formal em que as relações entre subsídio, crédito e renda são 

deduzidas no modelo teórico.  

A premissa do racionamento de crédito parece adequada às condições brasileiras de 

financiamento habitacional. O SFH é um mercado segmentado que opera com taxas de 

juros fixas que não são livremente pactuadas no mercado. Além disso, parte expressiva 

da poupança é compulsória (FGTS) e, historicamente, a execução das garantias reais é 

lenta e incerta, tornando o risco de crédito muito elevado. Um mercado de crédito com 

essas características certamente não pode ser chamado de perfeito. Mesmo no caso chi-

                                                 
1 As Tabelas 2.1 e 2.2, do Capítulo 2, mostram a distribuição das famílias chilenas entre as quatro situa-
ções de financiamento citadas. 
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leno, em que as regras de financiamento são mais flexíveis, não há crédito para todas as 

famílias, o que se reflete no enorme passivo social acumulado no déficit habitacional. 

A dissertação está organizada em quatro capítulos além desta introdução. As princi-

pais ideias sobre o funcionamento do mercado imobiliário e a dinâmica do investimento 

habitacional são apresentadas no Capítulo 1. A primeira seção traz os elementos comuns 

à maior parte dos modelos teóricos presentes na literatura e define o sistema dinâmico 

do mercado imobiliário. A segunda seção trata de duas visões sobre os determinantes do 

investimento, uma baseada na premissa de mercado de crédito perfeito – Tobin (1969) – 

e outra inspirada na visão de crédito racionado – Stiglitz e Weiss (1981). Na última se-

ção, é proposto um modelo que analisa a influência dos subsídios sobre o equilíbrio do 

mercado imobiliário e sua interação com o crédito habitacional. Esse modelo teórico 

traz novos pontos de vista sobre o papel da política de subsídios, ao mesmo tempo em 

que fornece uma estrutura teórica para embasar a investigação empírica realizada nos 

capítulos subsequentes. 

O Capítulo 2 apresenta uma discussão sobre a experiência chilena e analisa as ques-

tões relacionadas à política de subsídios. A primeira seção descreve o modelo de finan-

ciamento no Chile seguida por uma discussão sobre os principais programas de subsí-

dios. Na seção seguinte, é feita uma análise econométrica que investiga a influência do 

subsídio na probabilidade de obtenção de crédito imobiliário. Além de ilustrar um fe-

nômeno específico da experiência chilena, essa análise fornece elementos empíricos que 

corroboram o modelo teórico proposto no Capítulo 1. A seção 2.3 apresenta a metodo-

logia de estimação do déficit no Chile e as estimativas feitas a partir dos dados amos-

trais de 1996, 1998, 2000, 2003, 2006 e 2009. A seção 2.4 traz outra investigação eco-

nométrica inspirada nas relações entre as variáveis que determinam o investimento imo-

biliário. Ainda nessa seção, é feita uma discussão mais aprofundada sobre a interação 

entre subsídios, crédito e déficit habitacional no Chile. Os resultados reforçam ainda 

mais a visão teórica proposta no Capítulo 1. 

O Capítulo 3 traz uma análise da política habitacional brasileira. Primeiramente, é 

feita a descrição da política habitacional brasileira e dos principais programas de subsí-

dios habitacionais desde os anos 1960. Na sequência, é feita uma discussão sobre as 

principais metodologias de mensuração do déficit habitacional no Brasil e uma compa-

ração com a metodologia utilizada nesta dissertação. Essa metodologia foi constituída 

para permitir a comparação direta e adequada das estatísticas do Brasil com as do Chile 

(Capítulo 2). É apresentada a evolução do déficit habitacional no Brasil entre 1996 e 
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2009 e é feita uma comparação com a dinâmica do déficit no Chile. Na seção final, é 

desenvolvido um modelo econométrico para analisar os determinantes do déficit habita-

cional no Brasil, o qual permite a comparação direta com o caso chileno. As estimativas 

foram feitas a partir dos dados amostrais das PNADs de 1996, 1998, 2001, 2003, 2006 e 

2009. 

Encerra esta dissertação um pequeno capítulo que traz o resumo das principais con-

clusões. Além disso, é feita uma discussão a respeito das principais lições da política 

habitacional chilena para o Brasil. A principal delas é que o próprio mercado de crédito 

se rearticula de forma expressiva por influência da política de subsídios. Isso é funda-

mental para especular os rumos que essa questão deve tomar no Brasil nos próximos 

anos, visto que a atual política de subsídios brasileira tem elementos semelhantes à chi-

lena. Também auxilia na interpretação da evolução recente e a recomposição do déficit 

habitacional no Brasil.  

Ao final, seguem os anexos desta dissertação que trazem informações estatísticas e 

econométricas complementares às análises desenvolvidas nos Capítulos 2 e 3. Também 

em anexo, estão os resumos das entrevistas feitas com duas pessoas de referência na 

condução da política habitacional nos dois países: Inês Magalhães, Secretária Nacional 

de Habitação do Ministério das Cidades do Brasil desde 2003, e Patricia Poblete Ben-

nett, Ministra de Estado de Vivienda y Urbanismo do Chile de março de 2006 até o fim 

da administração Bachelet.   
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1. Teorias do investimento imobiliário e o  
papel do crédito e dos subsídios habitacionais 

 
 

Muth (1960) foi responsável por uma grande contribuição ao estudo do investimento 

habitacional, ao sintetizar as teorias feitas até então que se baseavam em análises do 

mercado habitacional de acordo com a visão de equilíbrio parcial marshalliano. Na vi-

são do autor, o mercado financeiro fornece o capital necessário para o investimento ha-

bitacional. O investimento aumenta sempre que cresce o aluguel, que é a renda do setor, 

o que garante o ajuste automático do mercado2. Posteriormente, seus estudos foram 

aprimorados em Muth e Goodman (1989) e, hoje, a grande maioria dos estudos sobre o 

investimento imobiliário parte das idéias gerais desenvolvidas por Muth.  

Este capítulo apresenta as principais ideias sobre o funcionamento do mercado imo-

biliário e a dinâmica do investimento habitacional. A próxima seção traz os elementos 

comuns à maior parte dos modelos teóricos e define o sistema dinâmico básico de ajuste 

desse mercado. A seção seguinte trata de duas visões alternativas sobre o comportamen-

to do investimento e seus determinantes, uma baseada na premissa de mercado de crédi-

to perfeito – Tobin (1969) e Sheffrin (1985) – e outra inspirada na visão de crédito raci-

onado – Stiglitz e Weiss (1981). Na última seção, é proposto um modelo para analisar 

os subsídios, sua interação com o crédito habitacional e a influência dos dois no merca-

do imobiliário. 

 

1.1. Dinâmica no mercado imobiliário: uma visão geral 

 
A literatura brasileira recente traz vários artigos com modelos teóricos muito seme-

lhantes sobre a operação do mercado imobiliário – Rebelo (1998), Garcia e Rebelo 

(2002) e Brollo (2004). Esta seção traz os elementos comuns aos modelos teóricos de-

senvolvidos pelos referidos autores e define o sistema dinâmico básico de ajuste desse 

mercado.  

O modelo geral de investimento habitacional tem duas premissas básicas: (i) a eco-

nomia possui Nt famílias no instante t que crescem a taxa constante n; (ii) no instante t, a 

                                                 
2 A premissa de mercado perfeito de capitais está implícita nesse raciocínio. 
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demanda por imóveis da família representativa é d

tk  e depende da riqueza (wt) e do va-

lor do aluguel (Rt ). A demanda por imóveis é dada pela equação (1): 

(1)   ( ) ( )tt

d

t Rgwfk += , 

Parte-se do pressuposto que: 

0>
∂

∂

t

d

t

w

k
  e   0<

∂

∂

t

d

t

R

k
, 

ou seja, que a variação da demanda por imóveis em relação à riqueza é positiva e que a 

variação da demanda em relação ao aluguel é negativa. Por conveniência, usualmente se 

supõem que a função g(Rt) seja linear: g(Rt) = –β.Rt, β>0. 

No curto prazo, a oferta de imóveis é fixa e é dada pela equação (2).  

 (2)   tt

s

t kkk == 0  

O valor do aluguel é determinado pelo equilíbrio entre demanda e oferta, ou seja, no 

encontro das curvas (1) e (2). Assim, tem-se a equação do aluguel de equilíbrio: 

 (3)  
( )

β

−
= tt

t

kwf
R . 

Para analisar o comportamento dos investidores, define-se o retorno dos empreen-

dimentos imobiliários. Seguindo Tobin (1969), qt é definido como a razão entre o preço 

de mercado do imóvel (pmt) e o custo de reposição de uma unidade de capital habitacio-

nal (ct ):  

  (4)  
t

t

t
c

pm
q = . 

Quando qt é maior que um, o preço de mercado de uma unidade habitacional é maior 

que o custo de construção de uma nova unidade; nesse caso, há um incentivo ao inves-

timento, ou ainda, um estímulo à construção de novas unidades habitacionais. Por outro 

lado, se qt é menor que um, o preço de mercado de uma unidade habitacional é menor 

que o custo de construção de uma nova, indicando que não se deve investir em constru-

ção. Assumindo a hipótese de que o custo de construção é constante e igual a um, qt 

torna-se igual ao preço de mercado dos imóveis, que varia de acordo com a rentabilida-

de, líquida da depreciação, proporcionada pela renda de aluguel do ativo. 
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O retorno do ativo imobiliário tem três componentes: a valorização patrimonial tq& , a 

renda de aluguel (Rt) e a depreciação física do ativo, que é uma proporção do valor do 

imóvel qt. A taxa de retorno (rK) é definida como a relação entre o retorno e o preço do 

ativo.  

(5)  
t

tttK

q

qRq
r

.δ−+
≡

&
, em que δ  é a taxa de depreciação do capital habitacional. 

Rearranjando a expressão (5) chega-se a: 

(6)  tt

K

t Rqrq −+= ).( δ& . 

Substituindo a expressão (3) na equação (6), obtém-se a equação dinâmica de qt: 

(7)   
( )

β
δ tt

t

K

t

kwf
qrq

−
−+= ).(&  

Para completar o modelo, é preciso observar a variação do estoque de capital habita-

cional no tempo. Por definição, o estoque de capital em t é igual ao capital em t − 1, 

menos a depreciação do capital em t, acrescido o investimento: ttt KIK .δ−=& . Ao divi-

dir ambos os lados da equação pelo número de famílias (Nt), obtém-se a equação a se-

guir: 

t

t

t

t

t

t

N

K

N

I

N

K .δ
−=

&

. Mas como t

t

t
t kn

N

K
k .−=

&
& , então  tt

t

t knk
N

K
.+= &

&

.   

Substituindo essa expressão na equação de estoque de capital segue a expressão (8):  

(8) ( ) ttt knik .δ+−=& , em que 
t

t
t

N

I
i = .   

As expressões (7) e (8) formam um sistema de equações diferenciais que represen-

tam a base do modelo geral: 

 

( )
β

δ tt
t

K

t

kwf
qrq

−
−+= ).(&  

 ( ) ttt knik .δ+−=&  
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1.2. Visões alternativas do mercado de crédito 

 

A seção anterior apresentou os elementos comuns à maior parte das visões teóricas 

do investimento habitacional e definiu o sistema dinâmico básico de ajuste do mercado 

imobiliário. Contudo, há algumas divergências com relação às características da função 

investimento apresentada no modelo geral. Esta seção mostra duas visões alternativas de 

investimento. A subseção 1.2.1 traz a visão de Rebelo (1998), baseada na premissa de 

mercado de crédito perfeito de Tobin (1969) e Sheffrin (1985).  A subseção 1.2.2 traz o 

modelo de Stiglitz e Weiss (1981) de racionamento de crédito e a subseção 1.2.3 apre-

senta a visão de Brollo (2004) a respeito de mercado de crédito imobiliário racionado. 

1.2.1. Mercado de capitais perfeito 

Rebelo (1998), seguindo Tobin (1969) e Sheffrin (1985), assume a hipótese de 

mercado de capitais perfeito. Neste caso, a taxa de retorno do investimento habitacional 

(rk) se iguala à taxa de juros do financiamento habitacional (r*). Além disso, pressupõe-

se que o mercado de capitais fornece fundos para o crédito na exata medida do deman-

dado.  

A primeira premissa considera que as famílias são capazes de arbitrar de forma ple-

na entre ganhos no mercado de aluguel e aqueles obtidos em outros ativos financeiros. 

Por isso, o retorno do investimento habitacional (rK) sempre deve se igualar à taxa de 

juros de financiamento habitacional (r*), que é a taxa de juros básica da economia (r) 

acrescida dos riscos e custos específicos desse tipo de investimento. A taxa de financi-

amento pode ser escrita como um escalar maior que a unidade que multiplica taxa de 

juros básica da economia: 1,.* ≥= γγ rr . Desse modo, a equação (5) pode ser reescrita 

como segue: 

(5.a)  r
q

qRq
rr

t

tttK .
.

* γ
δ

=
−+

≡=
&

. 

Substituindo a expressão (3) na equação (5.a), obtém-se a nova equação dinâmica de 

qt : 

(7.a)   
( )

β
δγ tt

tt

kwf
qrq

−
−+= )..(&  
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Nesse modelo, o investimento habitacional da família representativa é função cres-

cente do preço de mercado do imóvel pmt e depende de um parâmetro institucional θ , 

que mede a sensibilidade do investimento a mudanças de preço de mercado do imóvel. 

Suponde que o custo de reposição da unidade de capital é 1, então o preço de mercado é 

definido como 1−= tt qpm . Assim, a equação de investimento define uma relação cres-

cente entre preço e investimento: 

(9) θθθ −=== tttt qpmpmii ..)( ,   0>θ  

Nessa visão teórica, se 1=tq , ou seja, se o preço de mercado do imóvel é igual ao 

seu custo de reposição, 0)( =⋅i , ou seja, não há investimento habitacional líquido. Se o 

preço de mercado excede o custo de construção, o investimento é positivo. Introduzindo 

essa definição de investimento na equação dinâmica do estoque de capital habitacional, 

chega-se a: 

 (10)   ttt knqk ).()1.( δθ +−−=&  

Assim, o novo sistema de equações diferenciais proposto por Rebelo (1998) é com-

posto pelas equações (7.a) e (10). 

 

( )
β

δγ tt
tt

kwf
qrq

−
−+= )..(&  

ttt knqk ).()1.( δθ +−−=&  

 

O sistema de equilíbrio apresenta estabilidade de sela e o equilíbrio pode ser defini-

do a partir das equações que definem as relações entre qt e kt que mantém o preço relati-

vo ou o estoque de capital por família estáveis no tempo.  

A Figura 1.1 apresenta o diagrama de fases do mercado imobiliário. A curva tq&  re-

presenta os pontos de estado estacionário em que o preço de mercado varia na mesma 

proporção que o custo de reposição do imóvel – ou seja, qt não se altera no tempo. Do 

mesmo modo, ao longo da curva tk& , a demanda por capital cresce à mesma taxa que o 

número de famílias. O equilíbrio dinâmico do mercado é estável e está no encontro das 

duas curvas, definido pelo ponto (k*, q*).  
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Figura 1.1 Diagrama de fase do mercado imobiliário 

 

  

1.2.2. Racionamento de crédito 

Uma visão alternativa é aquela em que o mercado de capitais não é perfeito e a 

taxa de juros não se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de crédito. Essa visão 

embasa a teoria de racionamento de crédito proposta por Stiglitz e Weiss (1981). Os 

autores consideram um mercado de capitais com informação imperfeita, no qual o ban-

co não é capaz de controlar diretamente a ação de todos os tomadores de empréstimo. 

Nesse caso, a taxa de juros e o colateral servem como mecanismos de proteção para os 

bancos e no equilíbrio o mercado pode ser caracterizado pelo racionamento de crédito. 

O crédito racionado implica excesso de demanda por fundos emprestáveis.3  

Segundo os autores, dois fatores estão diretamente relacionados à concessão de em-

préstimo pelo banco: a taxa de juros do empréstimo e o risco do empréstimo. A taxa de 

juros afeta o risco dos empréstimos de duas maneiras: (i) ela interfere na escolha de 

potenciais tomadores de empréstimos – efeito de seleção adversa; e (ii) a taxa de juros 

influencia a ação dos tomadores de empréstimos – efeito de incentivo. A seleção adver-

sa é uma consequência das diferentes probabilidades de diferentes emprestadores paga-

rem os empréstimos. A expectativa de retorno dos bancos depende dessa probabilidade 

de pagamento. Assim, os bancos procuram identificar os tomadores de empréstimos 

                                                 
3 Os desequilíbrios de curto prazo são vistos como temporários. O crédito racionado não é um fenômeno 
transitório como esse. Ele se dá no longo prazo e, em geral, sua ocorrência está associada a restrições 
governamentais. 



 12 

com maiores probabilidades de pagamento. Para tanto, os bancos utilizam uma varieda-

de de mecanismos de seleção, cujos principais são a taxa de juros e o requerimento de 

colaterais (garantias). 

A taxa de juros, segundo Stiglitz e Weiss (1981), tem um comportamento particular. 

Os indivíduos que estão dispostos a pagar uma taxa de juros maior, em geral, são amantes 

do risco e sua probabilidade de pagar é, por conseguinte, menor. Por essa razão, o retorno 

esperado dos bancos (ΠΠΠΠ) aumenta menos que a taxa de juros (cresce a taxas decrescentes). 

A partir de certo patamar, o retorno esperado pode cair, mesmo com o aumento dos juros. 

Esse processo pode ser observado na Figura 1.2, em que *r é a taxa de juros que maximi-

za o retorno dos bancos. Como os bancos são maximizadores de lucro, eles não vão fi-

nanciar projetos a uma taxa de juros superior ao valor crítico, *r , dado que tal emprésti-

mo, devido ao fator risco, teria um retorno inferior ao da média dos créditos. 

 

Figura 1.2 Taxa de juros de maximização do retorno esperado dos bancos 

 

A oferta de crédito é determinada pelo retorno esperado dos bancos: quanto maior o 

retorno esperado dos bancos, maior a oferta de crédito. Mas, essa oferta de crédito cres-

ce a taxas decrescentes. A taxa de juros do financiamento *r  é aquela que maximiza o 

retorno esperado dos bancos. A partir daí não há mais oferta de crédito, porque não é 

vantajoso para o banco emprestar recursos.  

Essa relação pode ser observada no quadrante inferior esquerdo da Figura 1.3, o car-

tesiano de LS por Π. Nota-se que a taxa de juros que maximiza o retorno esperado do 

banco determina o ponto final da oferta de crédito dos bancos. O montante de crédito 
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ofertado pelos bancos depende também, segundo Stiglitz e Weiss (1981), do volume de 

fundos para o financiamento que há na economia, o qual é uma variável exógena desig-

nada por M. O primeiro quadrante da figura (o cartesiano de L por r) traz a relação da 

oferta de crédito com a taxa de juros de financiamento. Observa-se que a oferta de cré-

dito é crescente com relação à taxa de juros até o ponto em que a taxa de juros maximi-

za o retorno esperado dos bancos, *r . A partir desse ponto a oferta cai conforme au-

menta a taxa de juros. 

 

Figura 1.3 Oferta de crédito como função do retorno esperado dos bancos 

 

 

As análises tradicionais argumentam que na presença de um excesso de demanda 

por crédito, os tomadores de empréstimos insatisfeitos iriam oferecer uma taxa de juros 

mais alta para os bancos até o ponto em que a demanda se igualasse com a oferta. Mas, 

como visto anteriormente, aceitar uma taxa de juros maior que r* levaria à diminuição 

do retorno esperado dos bancos. Portanto, os bancos simplesmente não aceitam a pro-

posta e o excesso de demanda perdura. Nesse caso, não há a força competitiva que leva 

a oferta a se igualar com a demanda por crédito no ponto de máximo retorno no emprés-

timo para os bancos.  

Portanto, pode haver racionamento de crédito. No mercado racionado, a demanda por 

crédito é uma função decrescente da taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros da eco-

nomia, maior a diferença entre o retorno do projeto e o retorno do ativo sem risco. Isso 

estimula os investidores que, para realizar seus empreendimentos, buscam crédito no 

mercado de capitais. A Figura 1.4 traz a relação entre a oferta e a demanda for crédito.  
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A oferta de crédito é função crescente da taxa de juros até o ponto em que a taxa de 

juros r atinge o nível máximo de retorno para os bancos. Nota-se que, nesse ponto, a 

demanda é, em geral, maior que a oferta de fundos, ou seja, há um excesso de demanda 

por crédito, denotado por Z, na Figura 1.4. Nesse ponto, os tomadores estão dispostos a 

pagar uma taxa de juros maior – aquela que equilibra a oferta e a demanda (rm) – mas os 

bancos não atendem aos pedidos de crédito. Assim, há um racionamento e os bancos 

emprestam o montante L* à taxa r*.  

 

Figura 1.4 Equilíbrio no mercado de crédito racionado 

 

No equilíbrio com racionamento de crédito, há um número maior de indivíduos que 

estão dispostos a pagar a taxa de juros r* do que o número de pessoas que os bancos 

estão dispostos a financiar. Assim, nem todas as pessoas que demanda crédito são aten-

didas, criando uma fila para a obtenção de empréstimos. Segundo Stiglitz e Weiss 

(1981), o requerimento de colateral é outro mecanismo para selecionar quem irá receber 

os créditos disponíveis. Assim como a taxa de juros, o montante de colateral requerido, 

que faz parte da riqueza do tomador de empréstimo, permite reduzir o risco dos bancos.  

Para explicar o funcionamento da demanda por crédito, Stiglitz e Weiss (1981) as-

sumem um conjunto grande de premissas: (i) não há retornos crescentes de escala de 

produção; (ii) todos os indivíduos têm a mesma função utilidade U(w), U’>0, U”<0; 

(iii) todo tomador de empréstimo é avesso ao risco; (iv) os indivíduos têm níveis distin-

tos de riqueza inicial w0; (v) cada empresário tem um conjunto de projetos que pode 

desenvolver; (vi) cada projeto tem uma probabilidade de sucesso p(R), em que R é o 

retorno se bem-sucedido (se não for bem-sucedido o retorno é zero); (vii) a probabilida-

de de sucesso decresce com relação ao retorno do projeto, p’(R)<0; (viii) cada indivíduo 
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tem uma alternativa de investimento seguro que paga a taxa de retorno r; (ix) o banco 

não pode observar a riqueza do indivíduo ou o projeto desenvolvido ao mesmo tempo; e 

(x) a taxa de juros é igual para todos os clientes. 

A decisão de tomar recursos emprestados para empreender um projeto vem da com-

paração feita pelo empreendedor das utilidades esperadas associadas a três situações 

distintas: (a) a opção de investimento em papeis sem risco (investimento seguro); (b) a 

tomada de empréstimo para execução do empreendimento; ou (c) o autofinanciamento 

do empreendimento.  

A utilidade esperada do investimento seguro é definida como a utilidade associada 

ao valor da riqueza inicial multiplicado pela taxa de retorno do investimento seguro: 

(11) ( )rwU .0 .  

No caso do indivíduo se autofinanciar para desenvolver o projeto (situação c), a uti-

lidade esperada é dada pela seguinte expressão, em que 10 ≥w  e C = 1: 

 (12) ( ) ( ) ( ){ }prwUpRrwUwV R −−++−≡ 1.).1(.).1(max)(ˆ
000 . 

No caso em que o individuo toma emprestado para realizar o empreendimento (si-

tuação b), a utilidade esperada é dada pela expressão (13) em que r̂  é a taxa de juros do 

empréstimo:  

 (13) ( ) ( ) ( ){ })1.().1(.)ˆ1(.max 000 prwUpRrrwUwV RB −−+++−≡ . 

Tirando as primeiras derivadas de cada função em relação à w0 é possível analisar 

como se comporta a utilidade esperada dos investidores conforme aumenta o nível de 

riqueza inicial. Essa análise permitirá identificar os grupos de indivíduos (i) que deman-

dam crédito e (ii) que estão credenciados a obter o empréstimo.  

 (14)  
( )

rU
dw

rwdU
'.

.

0

0 = . 

(15)  
( ) ( )[ ]rpUpU

dw

wVd
.1.'.'

ˆ
21

0

0 −+= . 

(16)  
( ) ( )[ ] rpUpU

dw

wdVB .1.'.' 21
0

0 −+= . 

As derivadas com subscrito 1 nas equações (15) e (16) referem-se à situação em 

que o empreendimento é bem-sucedido e o contrato é pago e as derivadas com subscrito 
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2, à situação de insucesso com inadimplência. As hipóteses assumidas garantem que as 

três derivadas são positivas. Assumindo que o colateral requerido tenha valor menor que 

o do investimento, sabe-se que a derivada U’2 da curva de empréstimo (equação (16)) é 

menor que a derivada U’2 da curva de autofinanciamento (equação (15)). Isso significa 

que as utilidades esperadas do autofinanciamento e do empréstimo crescem com relação 

ao nível inicial de riqueza, mas a sensibilidade do autofinaciamento é maior que a do 

empréstimo. Em termos gráficos, a curva de autofinanciamento tem inclinação maior 

que a de empréstimo (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5 Colateral como um mecanismo de escolha 

 

 

Conforme argumentado por Stiglitz e Weiss (1981), assumindo que a aversão ao 

risco é decrescente, a derivada da curva de utilidade esperada do investimento seguro 

com relação a w0 é menor que a derivada da curva de utilidade esperada do autofinanci-

amento com relação a w0.  

( ) ( )

0

0

0

0
ˆ.

dw

wVd

dw

rwdU
< . 

Em termos gráficos, a curva de investimento seguro tem a menor inclinação das três 

curvas. Assumindo que existe 0ˆ̂
0 >w , tal que  )( 00 wV = ( )rwU .0 , então a curva de auto-
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financiamento tem necessariamente intercepto menor que o da curva de investimento 

seguro (Figura 1.5). 

A Figura 1.5 ilustra a relação da utilidade esperada com a riqueza do indivíduo nas 

três situações. Os bancos só emprestam aos indivíduos cuja riqueza inicial é maior que o 

colateral requerido. Além disso, para as famílias só é interessante tomar empréstimo 

quando a utilidade esperada dessa opção for maior que as demais opções (investimento 

e autofinanciamento). Esse ponto é representado na figura como a interseção das curvas 

de empréstimo e de investimento seguro: ponto E1, associado ao nível inicial de riqueza 

0ŵ . Assim, pode-se dizer que há um nível de riqueza abaixo do qual os indivíduos não 

têm acesso ao crédito ou não se interessam por ele. O requerimento de colateral, como 

uma garantia do empréstimo, atua como um mecanismo de escolha para o banco, na 

medida em que o banco discrimina os possíveis tomadores de empréstimo pelo nível de 

colateral que possuem.  

De outro lado, acima do nível de riqueza 0
ˆ̂w  os indivíduos não têm interesse de to-

mar recursos emprestados, porque a utilidade esperada do empreendimento autofinanci-

ado é maior que a associada ao empreendimento com empréstimo. Desse modo, o grupo 

habilitado a demandar empréstimos bancários é aquele formado pelas famílias com ri-

queza inicial maior que 0ŵ  e menor que 0
ˆ̂w .  

1.2.3. Racionamento de crédito imobiliário 

Baseada na teoria de racionamento de crédito de Stiglitz e Weiss (1981), Brollo 

(2004) interpreta de maneira intuitiva o funcionamento do mercado de financiamento 

para empreendimentos imobiliários. Na visão da autora, há informação imperfeita e a 

taxa de juros de empréstimo e as exigências hipotecárias são os mecanismos utilizados 

pelos bancos para reduzir os efeitos da seleção adversa, ou seja, são os mecanismos para 

diminuir o risco desses empreendimentos. 

A equação (17) mostra a taxa de juros que maximiza o retorno esperado pelos ban-

cos, r*, e a equação (18) define o montante de crédito imobiliário ofertado pelos bancos, 

L*. 

(17)   ( )[ ]r,Rmax*r γγ=  

(18)  ( )MrlL *,* =     0' * >rl   e   0' >Ml    
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em que R é o retorno esperado do empreendimento imobiliário, r é a taxa de juros de 

mercado e M é o montante de fundos emprestáveis na economia.4 Na equação (18), de-

fine-se que a oferta de crédito imobiliário depende positivamente da taxa de juros que 

maximiza o retorno dos bancos e, também, depende positivamente do montante de fun-

dos emprestáveis.  

Além disso, ainda baseado no modelo de Stiglitz e Weiss (1981), Brollo (2004) pro-

põe que o mercado habitacional pode ser caracterizado por duas premissas básicas. Pri-

meiro, o mercado é segmentado em três classes de riqueza Wc, Wb e Wa caracterizadas 

por intervalos segregados pelos níveis críticos 0ŵ  e 0
ˆ̂w , sendo que 00

ˆ̂ˆ ww < . Depois, 

assume-se que a riqueza de cada classe social é formada por ativos reais que podem ser 

usados como garantias para financiamentos imobiliários (colaterais) e por rendimentos 

do capital humano, de heranças e de aposentadorias. O mercado habitacional segmenta-

do é descrito pela Figura 1.6, adaptada diretamente da Figura 1.5 para o caso de empre-

endimentos imobiliários. 

Nesse mercado segmentado, apenas as famílias cujo retorno esperado é superior ao 

investimento seguro demandam crédito. Na Figura 1.6, esse ponto é representado pela 

intersecção das curvas de empréstimo imobiliário e de poupança (ponto E1). Além dis-

so, como diminui a riqueza conforme cai a renda familiar, diminui a chance de uma 

família pobre obter empréstimo. Quem tem riqueza menor que o valor do colateral exi-

gido para o empréstimo sequer tem a chance de obtê-lo. Desse modo, o grupo habilitado 

a demandar empréstimos bancários é aquele representado por Wb. Esse grupo é formado 

pelas famílias que estão entre os dois pontos críticos. O grupo Wa tem riqueza elevada e 

não demanda crédito. Esse grupo tem riqueza suficiente para se financiar e, em geral, é 

credor. 

                                                 
4 Brollo (2004) utiliza a letra S para designar o montante de fundos emprestáveis da economia. É impor-
tante notar que esses fundos são emprestados para várias finalidades como crédito agrícola, crédito à 
pequena empresa e entre eles o crédito habitacional. Optou-se por utilizar a letra M ao invés de S porque S 
será utilizado na última seção deste capítulo para designar o montante de subsídio de um financiamento 
habitacional. 
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Figura 1.6 O mercado de crédito habitacional segmentado 

 

 

Brollo (2004) analisa os efeitos de alterações nas variáveis exógenas sobre o equilí-

brio de mercado. São elas: (a) efeito de uma redução do custo de execução de garantias 

reais, (b) mudanças na política monetária e (c) políticas de concessão de subsídios sobre 

o mercado habitacional. 

a) Efeito de uma redução do custo de execução de garantias reais
5
 

A eficiência das garantias reais pode ser ameaçada por problemas processuais e 

legais que envolvem a sua execução. Essas garantias são importantes para o desen-

volvimento de um projeto de financiamento imobiliário, mas, no caso de necessida-

de de execução, ou seja, de inadimplência, podem ocorrer vários problemas na ne-

gociação e na recuperação do crédito que depreciam o retorno dos encargos e, mui-

tas vezes, até do principal emprestado. Devido a essas dificuldades legais de execu-

ção das garantias reais nos projetos de financiamento imobiliários, o custo para o 

banco pode se elevar. Em geral, esse custo é incorporado no spread bancário do fi-

nanciamento. De outro lado, se esse custo for reduzido em razão da facilitação das 

                                                 
5 As garantias reais são bens dados como pagamento em caso de inadimplência em contratos de crédito. 
As formas legais mais usadas são a hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária. É importante destacar que 
essas garantias só incidem sobre o patrimônio do devedor. Por isso, um devedor sem patrimônio está fora 
do alcance de qualquer medida de execução de contrato. 
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execuções judiciais, Brollo (2004) argumenta que a redução é repassada ao custo de 

empréstimo, diminuindo a taxa de juros do financiamento. A diminuição dos juros 

de financiamento possibilita que um número maior de famílias esteja habilitado a 

tomar empréstimo.  

b) Efeito do aumento da liquidez 

Uma política monetária que eleve a liquidez da economia diminui a taxa de juros 

básica do financiamento habitacional. A queda da taxa de juros provoca uma redu-

ção no custo de oportunidade do investimento sem risco, que aumenta a disponibili-

dade de fundos para o financiamento habitacional. Com o aumento da liquidez, a 

população com nível de riqueza inferior passa a acessar o crédito. Assim, mais famí-

lias podem ser beneficiadas pelo crédito habitacional.  

c) Efeitos de uma política social de subsídios 

Segundo Brollo (2004), uma política social de subsídios habitacionais aumenta a 

riqueza das famílias beneficiadas. Com isso, amplia-se o número de famílias com ri-

queza inicial acima do nível crítico e que, portanto, demandam crédito e têm seus 

projetos analisados pelos bancos. Brollo (2004) conclui que a política de subsídios 

habitacionais apenas desloca a curva de demanda por crédito, elevando o raciona-

mento Z. 

 
A partir do exposto, Brollo (2004) introduz o racionamento de crédito no modelo 

geral de investimento imobiliário. A função investimento das famílias responde ao raci-

onamento de crédito. Essa função é definida pela agregação do investimento realizado 

pelas várias classes de riqueza. As famílias que pertencem às classes a e c não partici-

pam do mercado de crédito. Logo, seu investimento depende apenas do preço do imóvel 

– equação (19): 

(19)  0,..)( >−==≡≡ θθθθ ttt

a

t

c

t qpmpmiii .  

em que pmt = qt – 1 representa o excesso do preço no mercado imobiliário em termos de 

custo de construção. Como θ > 0, o investimento habitacional responde positivamente 

ao preço de mercado dos imóveis. 
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A classe b é a que participa do mercado de crédito. Seu investimento é definido pela 

soma do valor financiado com o investimento autônomo realizado pelas famílias, inclu-

sive por aquelas que demandam crédito e não o obtém. Esse investimento é dado pela 

equação (20) e os empréstimos por família são dados pela equação (21): 

(20) tt

b

t pmli .θ+≡ ∗ . 

(21) ),( *
ttt mrll =∗ ,   0' * >rl   e   0' >ml . 

em que m é o montante de fundos emprestáveis na economia (M) dividido pelo número 

de famílias. Substituindo a equação (21) na expressão (20) e o resultado na equação de 

acumulação de capital habitacional – expressão (8) –, vem: 

(22) )1.(),( * −+≡ tttt qmrli θ  

(23) ttttt knqmrlk ).()1.(),( * δθ +−−+=&  

Assim, o novo sistema de equações diferenciais é: 

( )
β

δ tt
t

K

t

kwf
qrq

−
−+= ).(&  

ttttt knqmrlk ).()1.(),( * δθ +−−+=&  

 

Em relação ao modelo de Rebelo (1998), as duas principais diferenças quanto ao 

funcionamento do mercado residem na premissa quanto à perfeição do mercado de cré-

dito. No modelo com mercado de crédito perfeito, o retorno do empreendimento imobi-

liário é uma proporção da taxa de juros, dada pela condição de arbitragem. No modelo 

com racionamento, isso não ocorre necessariamente, pois os bancos podem não suprir a 

necessidade de crédito que atenderia à condição de arbitragem. No modelo com merca-

do de capitais perfeito, o investimento depende apenas do preço dos imóveis e do custo 

de reposição. No mercado de crédito imperfeito, uma parte depende desses fatores, mas 

outra parte do investimento depende do crédito racionado. Por isso, o investimento rea-

lizado é menor que o volume desejado.  

1.3. Subsídios, crédito e investimento habitacional 

A visão apresentada por Brollo (2004) parece mais abrangente que a de Rebelo 

(1998), na medida em que permite que situações com escassez de crédito sejam analisa-

das. A autora introduz a premissa de racionamento de crédito no modelo dinâmico de 
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investimento habitacional. Com essa análise, torna-se possível avaliar o efeito de variá-

veis institucionais sobre o mercado (garantias reais e direito de propriedade), além dos 

efeitos da renda e dos juros, bem conhecidos na literatura. 

Contudo, sua análise do efeito dos subsídios habitacionais sobre o mercado de crédi-

to prevê apenas que a concessão de subsídios habitacionais implica um aumento da de-

manda por crédito, sem alterar a oferta. Na análise da autora, a política de subsídios, ao 

interferir apenas na distribuição de riqueza, não altera as variáveis que determinam o 

crédito e, por isso, a concessão de subsídios faz a fila por crédito aumentar. A política 

de subsídio não altera, portanto, o equilíbrio do mercado imobiliário. Os valores de kt e 

qt que equilibram o mercado não respondem a mudanças na política de concessão de 

subsídios. Além disso, a parte que trata do racionamento de crédito no mercado imobili-

ário é uma simples interpretação intuitiva da teoria de Stiglitz e Weiss (1981).  

Nesta seção, propõe-se um modelo em que o retorno esperado dos bancos com os 

contratos de financiamento habitacional se elevam com a concessão dos subsídios. Des-

sa forma, aumenta a propensão a emprestar e a oferta de crédito dos bancos. Essa análi-

se, além de ampliar o escopo de situações teóricas possíveis, permite explicar evidências 

empíricas quanto à relação entre subsídio e crédito. As experiências de países como 

Chile e México, que aportaram grandes somas de recursos para subsídios habitacionais, 

mostram que junto com o aumento do subsídio há o crescimento da oferta de crédito 

para as famílias de baixa renda. 

1.3.1. Subsídio e retorno dos bancos 

Para tratar da questão do subsídio no mercado imobiliário, parte-se da hipótese 

de que o subsídio habitacional não é uma política que altera apenas o fluxo de renda das 

famílias beneficiadas, como tratado por Brollo (2004). Isso ocorre porque o subsídio é 

uma transferência instantânea de recursos usada para pagar parte do valor do imóvel. 

Desse modo, pode-se afirmar que a política de subsídio interfere nas condições gerais 

do financiamento. 

O financiamento habitacional é um contrato que envolve cinco elementos: o mon-

tante emprestado (B), a taxa de juros do financiamento (r*), o colateral (C), que é o ati-

vo real usado como garantia do empréstimo (hipoteca), o valor subsidiado (S) e o valor 

da entrada (E). A hipoteca é executada no caso de inadimplência. No caso do financia-

mento habitacional, o valor do colateral equivale ao valor do imóvel. Para simplificar, 

assume-se que o contrato estabelece dois períodos de tempo: no período t há a tomada 
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de crédito, e no período t+1 o tomador de empréstimo deve retornar o principal e os 

juros do crédito concedido.  

Assume-se que o valor do empréstimo tomado no período inicial seja uma parcela 

do colateral menos o montante de subsídio. A equação (24) estabelece essa relação, em 

que: S é o montante de subsídio, ou seja, a parcela do valor do imóvel que o governo 

paga ao vendedor e que reduz o preço para o comprador; e λ  é um parâmetro que varia 

entre 10 ≤< λ . Esse parâmetro estabelece o percentual do valor do imóvel, já desconta-

do o subsídio, que será financiado. O percentual restante (1 – λ) equivale à parcela de 

poupança prévia exigida pelo banco para o financiamento, ou seja, à entrada do contrato 

(E). Assume-se, ainda, que CS ≤≤0 , ou seja, que o montante de subsídio é maior ou 

igual a zero e menor ou igual ao valor do colateral. Por construção, B + E + S = C. 

(24) ( )SCB −= .λ    e  ( ) ( )SCE −−= .1 λ .  

O cumprimento do contrato com o pagamento da dívida depende de uma condição 

financeira básica – equação (25) – e de uma distribuição de probabilidade de adimplên-

cia a qual está condicionada a alguns fatores. A condição financeira para o pagamento 

impõe que o valor da dívida com os juros não ultrapasse o valor do colateral, caso con-

trário seria vantajoso para o tomador de empréstimo não cumprir com o pagamento do 

principal e dos serviços da dívida e entregar o colateral para o banco.  

(25) CrBB <+ *. .  

Satisfeita a condição (25), o contrato será cumprido ou não conforme as condições 

de juros e de riqueza do tomador de empréstimo. Pressupõe-se que p é a probabilidade 

de adimplência do contrato de financiamento imobiliário. No período t +1, cada contra-

to tem probabilidade p de ser pago e ( )p−1  de não ser pago. A probabilidade p é função 

da riqueza das famílias (w) e da taxa de juros de financiamento habitacional, como pro-

posto na equação (26). 

(26) ( )*, rwfp = , [ ]1,0∈p . 

A primeira derivada de p com relação à taxa de juros de financiamento é, por hipó-

tese, negativa, ou seja, pressupõe-se que o aumento da taxa de juros de financiamento 

habitacional eleva a probabilidade de inadimplência. De forma complementar, assume-

se que a segunda derivada de p com relação à taxa de juros de financiamento é positiva. 
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Considerando que p tem valores entre 0 e 1, as premissas anteriores implicam que a 

maior probabilidade de pagamento se dá com taxa de juros nula e há uma taxa de juros a 

partir da qual p torna-se nula. Assume-se, ainda, que as derivadas (primeira e segunda) 

de p com relação à riqueza são positivas, o que indica que o aumento da riqueza das 

famílias traz uma maior probabilidade de adimplência do contrato.6 

 (27)  0
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p
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O retorno dos bancos depende dos parâmetros do contrato e da probabilidade de 

adimplência. Se o tomador de empréstimo honrar o contrato, o banco chega ao seguinte 

balanço: ele despende o montante emprestado e recebe esse montante acrescido dos 

serviços de juros do financiamento. Portanto, o retorno do banco é dado pelos encargos 

do empréstimo: o valor do empréstimo multiplicado pela taxa de juros do financiamen-

to. Se o tomador do empréstimo não honrar o contrato, o banco chega a outro balanço 

em t+1: ele despende o montante emprestado e recebe o colateral. A Figura 1.7 mostra 

o retorno esperado dos bancos em cada caso. 

Figura 1.7 Retornos possíveis do empréstimo 

 

 

Para simplificar, assume-se que o valor do colateral em t + 1 seja igual ao valor do 

colateral em t, ou ainda, desconsidera-se a valorização do imóvel ao longo do tempo e a 

taxa de depreciação no período. 

(28) CCC tt ==+1 , o que implica que 0. == tt CC δ& . 

Considerando as duas possibilidades, adimplência e inadimplência, o retorno espe-

rado do banco (ΠΠΠΠ) é uma função da taxa de juros do financiamento, do montante de 

subsídio e do montante emprestado. O retorno esperado é o valor obtido no caso de 

                                                 
6 Vale lembrar que, por construção, p está limitado ao intervalo entre zero e um. Quando p atinge o valor 
1, a derivada de p em relação a w torna-se nula. 
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adimplência, multiplicado pela probabilidade de ocorrência dessa situação, mais o valor 

obtido no caso de inadimplência, multiplicado pela probabilidade de não pagamento.  

 (29)  ( ) ( )( )BCprBpBSr −−+=Π .1*..,*, . 

Define-se a taxa de retorno esperada dos bancos como o retorno esperado dividido 

pelo montante emprestado. Dividindo (29) por B, vem: 

 (30)  ( ) ( ) ( )( )1.1*.,*,,*, −−+=Π= BCprpBBSrBSrρ . 

Assume-se que os bancos são maximizadores de lucro, ou seja, buscam maximizar o 

seu retorno esperado. Desse modo, a taxa de juros utilizada no financiamento será aque-

la que maximiza o retorno esperado dos bancos, conforme proposto por Stiglitz e Weiss 

(1981). Tirando a derivada da taxa de retorno esperado dos bancos em relação à r*, e 

considerando a equação (26), obtém-se: 

( )1.'*.'
*

−−+=
∂

∂
BCpprp

r
rr

ρ
. 

Essa relação pode ser maior ou menor que zero a depender da taxa de juros do fi-

nanciamento. Como p é um número positivo, rp'  é menor que zero – premissa assumida 

na equação (27) – e C é maior ou igual a B. Quando a taxa de juros tende a zero, a deri-

vada é positiva. Ao contrário, quando r* tende ao infinito, a derivada é negativa.  

0*lim
0*

>∂∂
→

r
r

ρ  e 0*lim
*

<∂∂
∞→

r
r

ρ . 

Para encontrar a taxa de juros que maximiza a taxa de retorno dos bancos basta apli-

car a condição de primeira ordem de maximização. 

( ) 01.'*.'
*

=−−+=
∂

∂
BCpprp

r
rr

ρ
. 

Essa condição implica que: 

( ) pBCprp rr −−= 1.'*.'    ou    
rp

p

B

C
r

'
1* −−= . 
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A partir dessas relações é possível afirmar que existe uma taxa de juros máxima que 

é positiva, pois p é um número positivo, rp'  é menor que zero e C é maior ou igual a B. 

Após esse ponto, a taxa de retorno dos bancos começa a cair. Para confirmar que esse é 

um ponto de máximo, basta calcular a segunda derivada da taxa de retorno dos bancos 

com relação à taxa de juros do financiamento. 
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Como a primeira derivada de p em relação à r* é negativa, a primeira parte da soma 

é negativa. Como a segunda derivada é positiva e prevalece à condição dada na expres-

são (25), a segunda parte da soma também é negativa. Assim pode-se afirmar que a se-

gunda derivada da taxa de retorno esperado dos bancos com relação à taxa de juros de 

financiamento é negativa e, portanto, que r* é o ponto que maximiza a taxa de retorno 

esperada dos bancos. 

O montante de subsídio concedido para a compra de um imóvel interfere no retorno 

esperado dos bancos. Conforme se eleva o valor do subsídio, o montante emprestado 

pelo banco torna-se menor, porque parte do valor do imóvel foi paga pelo governo. 

Substituindo a definição de B da equação (24) em (30), tem-se:  

 

( ) ( ) ( )( )1..1*.,*, −−−+= SCCprpBSr λρ  
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Tirando a derivada da taxa de retorno esperada dos bancos em relação ao subsídio:  

( )
( )[ ]2.

1..

SC

pC

S −

−
=

∂

∂

λ

λρ
>0. 

Isso significa que, quanto maior o subsídio, maior será a taxa de retorno esperada 

dos bancos, mantidas as demais variáveis constantes. A análise da segunda derivada da 

taxa de retorno em relação ao subsídio mostra que a taxa de retorno cresce a taxas cres-

centes conforme aumenta o montante de subsídio. 
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Outro aspecto importante é que o subsídio interfere na taxa de financiamento r* que 

maximiza o retorno dos bancos, a qual foi definida como: 

(31)    
rp

p

B

C
r

'
1* −−= , quando ρ  é máximo. 

O valor do subsídio está contido em B e, portanto, uma mudança no valor do subsí-

dio interfere na taxa de equilíbrio. Tirando a derivada da equação (31) com relação a S, 

segue: 
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Figura 1.8 Efeito da política de subsídio na  

taxa de retorno esperada dos bancos 

  

 Isso significa que, quanto maior o subsídio, maior a taxa de financiamento. Assim, 

o aumento do valor de subsídio desloca para cima a curva de retorno esperada dos ban-

cos como ilustra a Figura 1.8. Para a mesma taxa de juros, o subsídio maior implica um 

retorno também maior. Contudo, o aumento do subsídio implica que a taxa de juros de 

financiamento que maximiza o retorno dos bancos é maior que a anterior, assim como a 

taxa de retorno esperado dos bancos. 
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1.3.2. Subsídio, oferta e demanda por crédito 

A concessão de subsídios para a compra da moradia, como apresentado na sub-

seção 1.3.1, afeta a taxa de retorno dos bancos, uma vez que interfere nas condições 

gerais dos contratos de financiamento. Como a taxa de retorno esperado dos bancos é a 

razão entre o retorno esperado (Π) e o montante emprestado (B), o subsídio afeta positi-

vamente o retorno dos empréstimos bancários para o financiamento imobiliário. Dessa 

forma, a concessão de subsídio também afeta a oferta de crédito e a demanda por em-

préstimo para aquisição de moradia.  

Para entender a influência do subsídio na oferta de crédito, é necessário voltar ao 

modelo proposto por Stiglitz e Weiss (1981). A concessão de subsídio desloca a curva 

de retorno esperado dos bancos (quadrante Π por r), o que implica um aumento da ofer-

ta de fundos emprestáveis (quadrante Π por Ls). Essas mudanças afetam a relação entre 

a taxa de juros do financiamento imobiliário e a oferta de crédito. O aumento da oferta 

de fundos emprestáveis leva a um deslocamento para cima da curva de oferta de crédito 

no quadrante L por r. Esse deslocamento significa que, para a mesma taxa de juros (r*) 

que maximizava o retorno esperado dos bancos, a ampliação do subsídio traduz-se em 

maior oferta de crédito. Há também a expansão da quantidade ofertada de crédito devi-

do ao aumento da taxa de juros do financiamento habitacional de r* para r**. 

Figura 1.9 Efeito do subsídio sobre a oferta de crédito 

 

Mantida constante a demanda, um aumento do montante de subsídio significa uma 

redução do racionamento de crédito (Z). Esse mecanismo é visto na Figura 1.10 que 

ilustra a oferta, a demanda e o racionamento de crédito. A linha cheia de oferta de crédi-
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to está associada a um montante de subsídio habitacional menor que o que prevalece no 

caso da linha pontilhada de oferta de crédito. O aumento do subsídio provoca dois mo-

vimentos. Primeiro, o aumento de subsídio leva a uma expansão da quantidade de crédi-

to ofertada de L* para L**. Sozinha, essa expansão já provoca a redução do raciona-

mento no mercado de crédito. Contudo, a essa expansão está associado um aumento da 

taxa de juros de financiamento imobiliário que faz a demanda por crédito cair de L
D 

para LD’. Assim, há o segundo movimento ao longo da curva de demanda que também 

contribui para a redução do racionamento (de LD
 – L* para LD’

 – L**).  

 

Figura 1.10 Efeito do subsídio sobre o racionamento de crédito 

 

Como visto anteriormente, com um subsídio maior, a nova taxa de juros de financi-

amento que maximiza o retorno dos bancos é maior que a anterior, assim como a taxa 

de retorno esperado dos bancos. Isso significa que, além de beneficiar o tomador de 

empréstimo, que passa a ter acesso ao financiamento e à moradia, o subsídio beneficia o 

sistema financeiro. Isso ocorre devido ao fato de que, ao conceder mais subsídio sem 

alterar o valor do colateral, eleva-se automaticamente o retorno dos bancos em caso de 

inadimplência. Assim, cresce o retorno esperado dos bancos.  

Note-se que o subsídio atua como um mecanismo que corrige, ao menos em parte, a 

falha de mercado. O racionamento, que ocorre devido à imperfeição no mercado de cré-

dito, não permite que a oferta se iguale à demanda, o que deveria ocorrer caso o merca-

do fosse perfeito. A concessão de subsídio faz a oferta de crédito aumentar, com um 

subsequente aumento de taxa de juros de financiamento, o que leva a uma diminuição 
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do racionamento de crédito. Dependendo do montante de subsídio, o racionamento pode 

até mesmo ser totalmente eliminado.7  

Outra situação semelhante em que o racionamento de crédito se reduz é quando há 

um aumento dos fundos para financiamento do investimento imobiliário. A Figura 1.11 

ilustra o mecanismo pelo qual um aumento dos fundos para financiamento na economia 

(M), que é visto nessa modelagem como um choque exógeno ao sistema, gera uma ex-

pansão da oferta de crédito de L* para L**. Vale destacar, contudo, que essa expansão 

não afeta a taxa de juros de financiamento que maximiza o retorno esperado dos bancos, 

definida apenas pelas variáveis da equação (31). Portanto, esse efeito deve ser visto co-

mo um deslocamento para cima da curva de oferta de crédito imobiliário.  

 

Figura 1.11 Efeito dos fundos sobre a oferta de crédito imobiliário 

  

 

Por fim, vale analisar o efeito do subsídio, e de outros parâmetros que definem o 

contrato de financiamento imobiliário, sobre as decisões das famílias de tomar emprés-

timo para a compra da casa própria. Aos moldes de Stiglitz e Weiss (1981), assume-se 

que as famílias têm função utilidade U(w) que responde ao nível de riqueza, sendo que a 

utilidade marginal é positiva e decrescente: U’>0, U”<0. A decisão de tomar recursos 

emprestados para a aquisição de um imóvel vem da comparação feita pela família das 

utilidades esperadas associadas a: (a) a opção de investimento sem risco; (b) a tomada 

de empréstimo; ou (c) o autofinanciamento da moradia.  

                                                 
7 Contudo, isso é um efeito parcial sobre a oferta. O volume de racionamento depende do balanço entre 
oferta e demanda, como será visto mais adiante. 



 31 

Na situação (a), a família não adquire imóvel e paga um aluguel pela moradia. A to-

talidade da riqueza da família fica alocada em ativos financeiros sem risco. Assim, a 

utilidade esperada da opção (a) é definida como a utilidade associada ao valor da rique-

za inicial (w0) da família capitalizado pela taxa de retorno do investimento seguro (r), 

menos o pagamento do aluguel.  

(32) ( )RrwUU a −+≡ )1.(0 .  

No caso em que a família acessa o crédito imobiliário (situação b), a utilidade espe-

rada é dada pela expressão (33). Esse valor é a soma, ponderada pelas probabilidades, 

das utilidades nos casos da dívida ser paga ou não ser paga. Quando a dívida é paga, a 

utilidade da família é dada pelo valor da riqueza menos o pagamento da entrada para a 

aquisição da casa própria (E = C – B – S), capitalizado pela taxa de juros de mercado, 

descontado o principal e o serviço do empréstimo imobiliário e acrescido o valor do 

imóvel8. Quando a dívida não é paga, a utilidade é dada pelo valor da riqueza menos a 

entrada para a aquisição da casa própria9, capitalizado pela taxa de juros de mercado, 

descontado o valor do imóvel, o qual foi retornado ao banco.  

(33)  ( )( ) ( )( ) )1.()1.(.*)1.()1.( 00 pCrEwUpCrBrEwUU b −−+−+++−+−≡ . 

No caso do autofinanciamento da moradia (situação c), a utilidade esperada é dada 

pela expressão (34). Esse valor é praticamente igual ao da equação (32), com a diferen-

ça de que em vez de retirar o valor do aluguel, é descontado o valor do imóvel multipli-

cado por r.  

(34)  ( )( ) ( )rCrwUCrCwUU c .)1.()1.( 00 −+=++−≡ . 

Da comparação direta das equações (32) e (34) surge à relação que define a escolha 

entre o investimento seguro ou o autofinanciamento do imóvel. A utilidade esperada do 

autofinanciamento é maior que a utilidade esperada do investimento seguro no caso do 

aluguel R ser maior que o valor do imóvel multiplicado pela taxa de juros do investi-

mento seguro (C.r), ou seja, ser maior que o montante de renda financeira que se deixa 

de auferir porque o dinheiro foi investido no imóvel. Essa relação mostra que em mer-

                                                 
8 Conforme a equação (28), esse valor é assumido ser igual em t e t + 1.  
9 Por simplicidade, assume-se que o valor da entrada não é retornado ao tomador de empréstimo em caso 
de inadimplência.  
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cados com valor de aluguel reprimido, ou com taxa de juros do investimento seguro 

muito elevada, as famílias são desincentivadas a autofinanciar seus imóveis.  

Para analisar a decisão de tomada de empréstimo, é necessário comparar as funções 

de utilidade esperada (33) e (34). É interessante dividir a equação (33) em duas partes: a 

primeira referente ao valor que se obtém quando o empréstimo é pago (subscrito 1) e a 

segunda, referente ao valor que se obtém no caso de inadimplência (subscrito 2). A pri-

meira parte da equação (33) pode ser escrita da seguinte maneira: 

( )( )CrBrSBCwUU b ++−+++−≡ *)1.()1.(01 . 

Rearranjando a expressão acima, vem: 

( ) ( ) ( )( )*1.1..)1.(01 rBrSBrCrwUU b +−+++−+≡ . 

Comparando o argumento da função acima com o da equação (34), nota-se que a 

utilidade esperada do autofinanciamento pode ser tanto maior como menor que a utili-

dade esperada do empréstimo (no caso de adimplência). A utilidade esperada do em-

préstimo (no caso de adimplência) é menor que a utilidade esperada do autofinancia-

mento quando a expressão a seguir é positiva: 

( ) ( ) ( ) 0*1.1. >+−++ rBrSB . 

Isso ocorre quando o valor do subsídio, capitalizado pela taxa de juros do investi-

mento seguro, é maior (em módulo) que o valor da dívida multiplicado pela diferença 

entre a taxa de juros de investimento seguro e a taxa de juros de financiamento imobiliá-

rio. No caso de não haver subsídio, seguramente Ub1 < Uc. Conforme aumenta o valor 

do subsídio, a utilidade esperada do empréstimo tende a ficar maior que a utilidade es-

perada do autofinanciamento. O mesmo ocorre quando a taxa de financiamento imobili-

ário se aproxima da taxa de investimento seguro.  

A segunda parte da equação (33), associada ao subscrito 2, pode ser escrita da se-

guinte maneira: 

( )( )CrSBCwUU b −+++−≡ )1.(02 . 

Rearranjando a expressão acima, vem: 

( )( )rECrwUU b +−−+≡ 1.)1.(02 .  

Comparando o argumento da função acima com o da equação (34), nota-se que a 

utilidade esperada do autofinanciamento também pode ser tanto maior como menor que 
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a utilidade esperada do empréstimo no caso de inadimplência. A condição é a seguinte: 

Uc é maior que Ub2 quando C + E.(1+r) é maior que C.r. Isso ocorre quando a taxa de 

juros r é menor que a relação entre (C + E) e (C – E), ou seja, quando a taxa de juros do 

investimento seguro não é muito elevada. Por exemplo, no caso de E ser igual à zero, a 

taxa de juros limite seria de 100% entre os dois períodos. Para uma taxa de juros maior 

que 100% entre dois períodos10, a utilidade esperada do empréstimo tende a ser maior 

que a do autofinanciamento, conforme cai o valor da entrada. 

Em resumo, a utilidade esperada da tomada de empréstimo pode ser maior ou me-

nor que a utilidade esperada do autofinanciamento. Sabe-se, contudo, que contratos de 

financiamento com subsídio elevado e entrada reduzida aumentam a utilidade esperada 

da tomada de empréstimo. O mesmo ocorre quando a taxa de juros de financiamento se 

aproxima da taxa de juros do investimento seguro. De outro lado, taxa de aluguel redu-

zida ou taxa de juros de investimento seguro reprimem tanto o autofinanciamento quan-

to o empréstimo para aquisição da casa própria.  

O nível de riqueza também interfere na decisão das famílias. Para as famílias muito 

pobres, em que a riqueza inicial w0 é diminuta, o valor da entrada (E) impede o ingresso 

no mercado de crédito. Tampouco resta a opção de autofinanciamento, pois se a riqueza 

inicial é inferior ao valor da entrada, também é inferior ao valor do imóvel. Para essas 

famílias, o pouco que há de riqueza é aplicado no investimento seguro e as famílias mo-

ram em habitações alugadas.11  

No caso de famílias muito ricas, em que a riqueza inicial é maior que o valor do 

imóvel, é de se supor que o tipo de moradia por elas demandadas não tenha subsídio 

estatal. Nesse caso, como discutido anteriormente, seguramente a utilidade do emprés-

timo é menor que a do autofinanciamento em caso de pagamento da dívida (Ub1 < Uc). 

No caso do não pagamento da dívida, para Ub2 ser menor que Uc, o valor do imóvel de-

mandado pela família deve ser maior que a metade do valor da dívida capitalizada pela 

taxa de juros do investimento seguro. Nesse caso, a decisão é pelo autofinanciamento da 

moradia. Mas mesmo que essa última condição não ocorra, vale lembrar que a probabi-

lidade de não pagamento cai conforme cresce a riqueza das famílias – equação (27). 

                                                 
10 Esse é um nível comum em planos de financiamento imobiliário. A taxa de juros entre dois período é o 
valor total dos juros pagos num financiamento sobre o valor do empréstimo. Num plano de financiamento 
com prestação constante, por exemplo, por um período de 30 anos e taxa de juros de 9% ao ano, a taxa de 
juros entre os dois períodos é de 192%. Se a taxa de juros for de 6% ao ano, a taxa de juros entre os dois 
períodos é de 118%. 
11 Essa proposição teórica auxilia a justificar a opção metodológica de dar tratamento diferenciado à clas-
se de renda baixa na definição de déficit habitacional. Esse ponto será discutido no Capítulo 3.  
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Assim, é fácil perceber que conforme cresce a riqueza inicial das famílias, a decisão de 

autofinanciar o imóvel próprio torna-se mais vantajosa. O empréstimo para aquisição da 

casa própria é, portanto, uma alternativa típica da classe média de riqueza.   

Uma consequência direta do que foi visto anteriormente é que os subsídios interfe-

rem na demanda por crédito. Ao se aumentar o valor dos subsídios, eleva-se a utilidade 

do empréstimo tornando-a maior que a utilidade do autofinanciamento para parte das 

famílias. De outro lado, o aumento do subsídio reduz os valores do financiamento e da 

entrada, ampliando o leque de famílias que passam a demandar e a ter acesso ao crédito. 

Assim, os subsídios têm efeito direto sobre a demanda por crédito, o que reduz o efeito 

do subsídio sobre o racionamento de crédito discutido na Figura 1.11. Por deslocar a 

curva de demanda agregada por crédito, uma política de subsídio mais agressiva pode 

aumentar o racionamento de crédito (entendido como o excesso de demanda); isso ocor-

re quando o aumento da demanda é superior à resposta positiva da oferta. A Figura 1.12 

ilustra essa situação.  

Figura 1.12 Efeitos do subsídio sobre a oferta e demanda de crédito 

 

1.3.3. A política de subsídio e a dinâmica do mercado habitacional 

 A concessão de subsídios para a compra da moradia, como apresentado nas sub-

seções anteriores, eleva o retorno dos empréstimos bancários para financiamento imobi-

liário e, por esse motivo, expande a oferta de crédito e altera a demanda no mercado 

imobiliário. Nesta seção, esse mecanismo de irrigação de fundos para o financiamento 

do investimento é introduzido num modelo de dinâmica do mercado imobiliário, de 

forma a analisar o efeito do subsídio habitacional sobre os preços dos imóveis, o inves-

timento e o estoque de capital habitacional. 
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Parte-se das premissas de funcionamento do mercado imobiliário que sustentam o 

sistema de equações diferenciais definida pelas expressões (7) e (8). 

 

( )
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δ tt
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qrq

−
−+= ).(&  

 ( ) ttt knik .δ+−=&  

 

O racionamento de crédito é introduzido no modelo geral de dinâmica imobiliária por 

meio da função investimento das famílias. Esta função responde ao montante de crédito 

oferecido pelos bancos e ao preço dos imóveis. A função é definida pela agregação do 

investimento realizado pelas famílias das três classes de riqueza. As classes a e c reúnem, 

respectivamente, as famílias muito ricas e as muito pobres. À classe b pertencem as famí-

lias de riqueza média.  

Como visto na seção 1.3.2, as famílias muito pobres, cuja riqueza é menor que o valor 

da entrada do imóvel, não tem acesso ao crédito. Nesse caso, a riqueza também é menor 

que o valor do imóvel. Portanto, essas famílias não têm condições de autofinanciamento e 

moram de aluguel. O investimento imobiliário para essa classe de renda é realizado por 

terceiros, ou seja, por investidores que observam o retorno do aluguel. Para essa classe de 

renda, vale a condição de arbitragem proposta por Rebelo (1998) – equação (5.a) da sub-

seção 1.2.1. Isso implica dizer que o investimento para as famílias da classe c é função do 

preço de mercado do imóvel (pmt), aos moldes da equação (9) da subseção 1.2.1.  

(35)  0,.)( >=≡ ctct

cc

t pmpmii θθ .  

em que, pmt = qt – 1 representa o excesso do preço no mercado imobiliário em termos 

de custo de construção. Como θc > 0, o investimento habitacional responde positiva-

mente ao preço de mercado dos imóveis. 

As famílias muito ricas não participam do mercado de crédito por ser vantajoso o au-

tofinanciamento da casa própria. Para essas famílias, o investimento depende apenas do 

preço do imóvel, de forma similar ao proposto por Rebelo (1998).  

(36)  0,.)( >=≡ atat

aa

t pmpmii θθ .  

O investimento das famílias da classe de riqueza b é definido pela soma do valor fi-

nanciado com o valor do investimento autônomo. O investimento autônomo é dado pela 
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equação (37) e os empréstimos por família são dados pela equação (38). O valor total do 

investimento é dado pela equação (39): 

(37) 0,.)( >=≡ btbt

bb

t pmpmii θθ . 

(38) ),( ttt msll =∗ ,   0' >sl   e   0' >ml . 

(39) tbtt

b

tt

b

t pmmslili .),( θ+≡+≡ ∗ . 

Nas equações acima, m é o montante de fundos emprestáveis na economia por família e 

s é o montante de subsídios por famílias.  

O investimento médio por família na economia é a média ponderada dos investi-

mentos por família realizados em cada classe de riqueza. Os ponderadores são os pesos 

de cada classe na sociedade, dados pelo número de famílias em cada classe dividido 

pelo total de famílias. Definindo esses pesos como φa, φb e φc, tal que φa + φb + φc = 1, 

segue a equação (40).  

(40) ( ) ( ) ( )tcctbtbtaat pmpmlpmi ...... θφθφθφ +++≡ ∗ .  

ttbt pmli .. θφ +≡ ∗ , 

em que φa.θa + φb.θb + φc.θc = θ. Por construção, θ  é um valor positivo. Substituindo a 

equação (38) na expressão (40) e o resultado desta substituição na equação de acumula-

ção de capital habitacional – expressão (8) –, vem: 

 (41) ttttbt knqmslk ).()1.(),(. δθφ +−−+=&  

Assim o novo sistema de equações diferenciais é dado por: 
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Esse sistema possui estabilidade de sela, pois o determinante jacobiano é negativo. 

A dinâmica do sistema é semelhante à do modelo de Rebelo (1998), apresentada na Fi-

gura 1.1 da seção 1.2.1. 
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O equilíbrio do sistema é encontrado no estado estacionário das variáveis q e k. Para 

encontrar esse estado, primeiro é necessário igualar a zero as variações de k e de q ao 

longo do tempo. As expressões (42) e (43) trazem essas condições e descrevem as cur-

vas de equilíbrio do preço e do estoque de capital habitacional. A curva descrita pela 

equação (40) tem inclinação negativa e a curva descrita pela equação (43) tem inclina-

ção positiva. O equilíbrio é definido na interseção das duas curvas e os valores que equi-

libram o sistema – chamados de k* e q* – são apresentados nas expressões (44) e (45). 
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Para concluir a análise da dinâmica do mercado imobiliário, falta avaliar os efeitos 

das mudanças das variáveis exógenas do sistema – o montante de subsídios por família 

(st), o valor de fundos emprestáveis por família (mt), a riqueza média das famílias (wt) e 

a taxa de crescimento do número de famílias (nt) – sobre o equilíbrio no mercado habi-

tacional. Esses efeitos podem ser avaliados pela estática comparada do modelo, que é 

calculada por meio da regra da função implícita no sistema formado pelas equações (42) 

e (43). 

Um aumento do montante de subsídio por família diminui o valor do imóvel e au-

menta o estoque de capital. Esses efeitos, descritos pelas derivadas parciais apresentadas 

a seguir, corresponde a um deslocamento para baixo da curva 0=tk&  – Figura 1.13 (a). 

Dado que o denominador das duas expressões é positivo, a derivada parcial de q* com 

relação ao subsídio é negativa, porque o numerador é negativo, e a derivada de k* com 
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relação ao subsídio é positiva, pois o numerador é positivo. É interessante notar que, 

nessa modelagem, as magnitudes dos efeitos do subsídio sobre o preço do imóvel e o 

estoque de capital habitacional de equilíbrio tendem a ser maiores em sociedades em 

que a classe média de riqueza tem peso maior. Isso indica que essas sociedades são mais 

sensíveis a políticas dessa natureza se comparadas a países em que o peso da classe mé-

dia é pequeno. 
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Figura 1.13 Mudanças no equilíbrio de estado estacionário 

 

  (a)      (b) 

 

(c)      (d) 

Se houver um aumento dos fundos emprestáveis na economia, o preço do imóvel 

deve diminuir e o estoque de capital deve aumentar. Isso porque, nesse caso, a curva 

0=tk&  também se desloca para baixo – Figura 1.13 (b). Esses efeitos são descritos pelas 

derivadas parciais.  
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A expansão da riqueza das famílias eleva tanto o preço de mercado dos imóveis co-

mo o nível de estoque de capital habitacional. Neste caso, há um deslocamento da curva 

0=tq&  para cima – Figura 1.13 (c). Tal efeito é descrito pelas derivadas parciais de q* e 

k* com relação a wt.  
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Outro resultado importante é o efeito do crescimento do número de famílias sobre o 

preço de mercado dos imóveis e o nível de estoque de capital habitacional. O aumento 

da população eleva o preço de mercado dos imóveis enquanto diminui o estoque de ca-

pital habitacional, o que é resultado do deslocamento da curva 0=tk&  para cima. 
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Assim, pode-se concluir que a política de subsídio tem um efeito positivo sobre o 

equilíbrio do mercado imobiliário, na medida em que um acréscimo do montante de 

subsídio eleva o estoque de capital habitacional por família e reduz o preço dos imóveis. 

Vale notar que, nessa visão teórica, a política de subsídio tem duas propriedades adicio-

nais que resultam de seus efeitos sobre o mercado imobiliário. Primeiro, por ter os 

mesmos efeitos dos fundos para o financiamento imobiliário, os subsídios podem ser 

utilizados como política para compensar eventuais reduções dos fundos para o investi-

mento habitacional, os quais estão associados ao contexto macroeconômico. Nesse caso, 

os subsídios seriam utilizados como política anticíclica no mercado imobiliário. Depois, 

a política de subsídio também pode ser empregada para acomodar variações na taxa de 

crescimento do número de famílias, uma vez que ela tem os efeitos contrários ao do 

incremento em n. Assim, se ocorrer, por exemplo, um aumento no ritmo de formação de 

novas famílias, o governo pode intervir no mercado aumentando os subsídios, de forma 

a evitar que os preços dos imóveis se elevem e se deteriore o estoque de capital habita-

cional por família.  
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2. A influência dos subsídios na oferta de crédito e  
os determinantes do déficit habitacional no Chile 

 

   

A política de subsídios habitacionais, como apresentado no Capítulo 1, tem um efei-

to positivo sobre a concessão de crédito. Isso tem consequências diretas sobre o equilí-

brio do mercado imobiliário, na medida em que um acréscimo do montante de subsídio 

eleva o investimento e o estoque de capital habitacional. Nesse sentido, espera-se que a 

política de subsídios tenha efeito sobre o déficit habitacional, aqui entendido como a 

carência absoluta de habitações ou mesmo como a parte do estoque de capital em condi-

ções não apropriadas para a moradia.  

Em meados dos anos 1970, o Chile promoveu uma profunda reformulação no siste-

ma de financiamento habitacional com o objetivo explícito de ampliar os investimentos 

e combater o déficit de moradias. O sistema estabeleceu mecanismos que combinaram 

crédito e subsídio no financiamento habitacional, com efeito imediato sobre o mercado 

imobiliário. Houve ampliação dos recursos públicos destinados ao setor, as condições 

de crédito melhoraram e o nível de investimento cresceu de forma substantiva. 

Este capítulo analisa as questões relacionadas ao desenvolvimento habitacional do 

Chile. A análise está fundada na interpretação das reformas do sistema financeiro im-

plantadas nos anos 1970 e num conjunto amplo de estatísticas da sociedade chilena, em 

que se destacam as pesquisas por amostras de domicílios, as quais são desenhadas para 

avaliar a qualidade de vida e os efeitos das políticas públicas daquele país. As relações 

teóricas apresentadas no Capítulo 1 auxiliam a interpretar as questões relevantes sobre a 

evolução do mercado imobiliário chileno, tais como o efeito da política de subsídios 

sobre o crédito ou o efeito combinado do crédito e do subsídio sobre a evolução do défi-

cit habitacional do país.   

Outro aspecto relevante é que o sistema de financiamento habitacional e a política 

de subsídio do Chile têm características muito próximas das premissas formuladas para 

o modelo teórico do Capítulo 1. A forma concreta como o crédito é concedido e o dese-

nho da política de subsídios se adequam ao conjunto de equações propostas na seção 

1.3. Assim, a análise econométrica empreendida no presente capítulo serve também de 

instrumento de validação para o modelo teórico proposto no capítulo anterior, na medi-
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da em que as conclusões teóricas são testadas com os dados das famílias chilenas em 

diferentes amostras.  

Na seção 2.1, é apresentada uma breve descrição da política de financiamento habi-

tacional chilena e uma discussão da política de subsídios. A seção 2.2 apresenta um mo-

delo econométrico que investiga a influência do subsídio na probabilidade de obtenção 

de crédito. Na seção 2.3, são apresentadas a metodologia de estimação do déficit no 

Chile e as estimativas feitas a partir de dados de seis pesquisas amostrais realizadas en-

tre 1996 e 2009. A seção 2.4 traz as estimativas de um modelo econométrico inspirado 

nas relações entre as variáveis que determinam o investimento imobiliário e o déficit 

habitacional. Ainda nessa seção, é feita uma discussão mais aprofundada sobre a intera-

ção entre crédito e subsídios no Chile. Encerra o capítulo um breve resumo das princi-

pais conclusões (seção 2.5). 

2.1. Breve histórico da política habitacional no Chile 

2.1.1. O sistema de financiamento habitacional 

 

O financiamento habitacional no Chile do século XX pode ser dividido em três perí-

odos: (i) até 1959; (ii) de 1960 a 1976; e (iii) após 1976. O primeiro período é marcado 

por inflação alta e crescente e oferta e demanda habitacionais restringidas. O segundo 

período inicia-se com a criação do Sistema Nacional de Poupança e Empréstimo (Si-

nap)12 e o terceiro período é marcado por uma série de reformas no sistema de financi-

amento e a criação de uma nova política de subsídios habitacionais.  

Segundo Morandé (1993), no primeiro período, o financiamento hipotecário ocupou 

um lugar destacado na política de intermediação financeira chilena. Na década de 1930, 

os Bônus Hipotecários chegaram a representar 50% das ofertas de crédito do sistema 

bancário. Esses bônus eram instrumentos emitidos em pesos e com taxas de juros nomi-

nais. Com a aceleração da inflação nos anos seguintes, as taxas nominais de juros fica-

ram inferiores à elevação dos preços, havendo, desse modo, transferências de renda dos 

investidores para os devedores hipotecários. O mercado não suportou e o sistema entrou 

em colapso. 

Outras formas semelhantes de financiamento, como as fornecidas por instituições de 

previdência social, também surgiram nesse período. Essas instituições utilizavam um 

                                                 
12 Sistema Nacional de Ahorro  y Préstamo.  
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sistema de financiamento com taxas de juros nominais, semelhantes aos Bônus Hipote-

cários. Nesses casos, com a alta das taxas de inflação, houve transferências de pensio-

nistas para devedores.  

Foram necessários muitos anos para se entender que o maior inimigo do desenvol-

vimento imobiliário era a inflação. Em 1959, o governo encontrou uma solução para o 

problema mediante a criação de incentivos tributários para a oferta e para a demanda, 

que estavam contidos no Decreto con Fuerza de Ley n° 2 de 1959 (DFL2).  A inovação 

do decreto foi o estabelecimento de um regime de correção monetária para operações de 

longo prazo, criando uma maneira de se conviver com taxas de inflação elevadas. 

No mesmo ano, foi criado o Sinap, inspirado no modelo norte-americano de financi-

amento chamado Savings & Loans (S&L)13. Esse sistema desempenhou um papel im-

portante como captador de poupança do público, por meio da criação das Associações 

de Poupança e Empréstimo (AAP), revitalizou a atividade habitacional e validou o sis-

tema de índices de reajustes, que foram a base do êxito posterior dos novos sistemas de 

financiamentos habitacionais iniciados a partir de 1976.  

Durante a década de 1960 e início dos anos 1970, a aquisição de moradias contou, 

também, com uma política ampla de subsídios do governo. Já nessa época, segundo 

Brollo (2004), as políticas habitacionais chilenas procuravam favorecer a classe de ren-

da mais baixa, com menor acesso ao crédito. De 1960 a 1969, o número de famílias que 

teve acesso ao subsídio para a compra da casa própria chegou a quase 68 mil no período 

– ver Gráfico 2.1. Entre 1970 e 1973, foram mais 72,5 mil famílias a obter subsídios 

habitacionais do governo.  

O Sinap perdeu sua força em meados da década de 1970. O número de unidades fi-

nanciadas por ano entre 1974 e 1976 (16,1 mil) foi 28% menor que o dos quatro anos 

anteriores (22,4 mil) segundo dados da Encuesta Casen de 2009. Isso ocorreu princi-

palmente devido a dois fatores. O primeiro deles está associado a problemas de fluxo do 

sistema: a captação de recursos diminuiu drasticamente em razão da recessão, da perda 

de poder aquisitivo da população e da instabilidade política no país.  De outro lado, ha-

via o descompasso entre os prazos de aplicação e de captação, um problema já conheci-

do do sistema norte-americano.  

 

                                                 
13 Em essência, é o mesmo modelo adotado no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 
criado no Brasil em 1964, juntamente com o Sistema Financeiro da Habitação. 
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Gráfico 2.1. Número de famílias com acesso ao crédito 

 e ao subsídio*, soma no período 

 
Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009. (*) Inclui programas de aluguel social.  

 

Além desses fatores, a política econômica do governo Salvador Allende acelerou a 

desarticulação do sistema. Essa política, que contava com reajustes de salários, subsí-

dios generalizados, expansão da intervenção estatal e nacionalização de empresas priva-

das, elevou a taxa de inflação no país e gerou grandes distorções no mercado financeiro 

chileno. As taxas reais de juros se tornaram negativas e houve racionamento de divisas e 

de crédito governamental subsidiado para setores prioritários. A consequência dessa 

desordem financeira, para o setor habitacional, foi o esgotamento de suas fontes de fi-

nanciamento. 

Em meados da década de 1970, durante o regime militar, um novo marco institucio-

nal foi introduzido por meio de reformas estruturais que buscavam a liberalização da 

economia. As reformas se deram conjuntamente ao esforço de estabilização econômica. 

Com isso ocorreu uma profunda reformulação do mercado de capitais, o que teve con-

sequências sobre o crédito habitacional. Outro ponto importante foi a reforma previden-

ciária, que instituiu um novo sistema de pensões e aposentadorias fundado em instru-

mentos de capitalização, em substituição ao regime de repartição simples vigente na 

época. Essa reforma foi importante para o desenvolvimento de instrumentos hipotecá-

rios e canalizou grandes recursos de longo prazo para o financiamento imobiliário.  

Segundo Morandé (1993), essas reformas marcaram o início da terceira fase do sis-

tema de financiamento habitacional chileno. Nesse sistema, o financiamento da moradia 

passou a ser feito por diversas combinações de recursos públicos e privados. O sistema 
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se baseava na concessão de crédito de longo prazo (de 8 a 30 anos) em duas modalida-

des: (i) Letras de Crédito Hipotecárias, as quais eram emitidas ao portador, ou (ii) atra-

vés de Mútuos Hipotecários Endossáveis14. Tanto as letras de crédito como os mútuos 

eram expressos em uma unidade de conta reajustável diariamente segundo a variação da 

Unidade de Fomento (UF), um índice de correção que seguia o comportamento do índi-

ce de preço ao consumidor. Os recursos para a aquisição de letras de crédito e mútuos 

vinha dos fundos de pensão, das companhias de seguro de vida e de investidores priva-

dos. 

Além da hipoteca, o novo sistema de financiamento habitacional assentou-se em du-

as outras fontes de recursos: os subsídios e a poupança prévia. Os subsídios explícitos 

constituíram o mecanismo de transferência de riqueza de caráter social, que canalizava 

recursos de impostos para a resolução das carências de moradias. A poupança prévia 

atuou como um redutor das necessidades de crédito.  

Por meio das reformas dos anos 1970, também foi estabelecido que a construção e a 

execução dos projetos habitacionais, para qualquer classe social, seriam de competência 

do setor privado. Ao Estado caberia o papel de regulação normativa, de desenvolvimen-

to urbano e de concessão de subsídios.  

Vale destacar que o sucesso das reformas se deveu à criação de mecanismos e ins-

trumentos de intermediação e à formação de fundos de longo prazo. Esses instrumentos 

buscaram ampliar e diversificar as fontes de financiamento da casa própria, e não se 

basear somente na poupança das famílias (cadernetas de poupança), como ocorria no 

sistema anterior. Os recursos depositados nos fundos de pensão, em geral, têm prazo de 

maturação longo, de mais de 30 anos, assim como os fluxos das seguradoras. Esse fato 

permitiu que os recursos ficassem investidos por longos períodos e evitou as instabili-

dades do sistema de poupança e empréstimo – cujos recursos são emprestados por lon-

gos períodos, mas os credores têm alta liquidez nos saques.  

Esse modelo de política habitacional permaneceu praticamente o mesmo até o pre-

sente. Com o fim do regime militar, em 1992, os governos democráticos mantiveram as 

linhas gerais do sistema e ampliaram os recursos para subsídio. Na década de 1980, fo-

ram concedidos subsídios a 330 mil famílias; na década seguinte, esse montante elevou-

se a 515 mil (Gráfico 2.1). Em razão disso e do crescimento econômico dos anos 1990, 

o volume de crédito também se ampliou.  

                                                 
14 Letras de Crédito Hipotecarias e Mutuos Hipotecarios Endosables.  
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2.1.2. Os programas de subsídio 

 
A política chilena de subsídios habitacionais foi fundada no final dos anos 1970 e, 

em essência, permanece a mesma até os dias de hoje. Essa política leva em conta os 

princípios de equidade e de progressividade: o acesso é universal e os subsídios são 

proporcionalmente maiores para a população de menor renda.  

Além disso, ela parte do princípio de que toda política deve considerar não somente 

as necessidades das pessoas, como também seus esforços para satisfazê-las. Para tanto, 

a política de subsídios fomenta a formação de poupança prévia. Segundo Vial e los Rios 

(1993), a poupança prévia é uma forma de medir o esforço inicial e a capacidade de 

gerar poupança. No sistema de subsídio habitacional chileno, a poupança prévia é con-

dição obrigatória, seja como um aporte em dinheiro, seja pela propriedade do terreno.15 

Nos principais programas de subsídio, as famílias beneficiadas devem ter tido um esfor-

ço prévio de poupança por um período de 12 a 60 meses. Quanto maior o tempo de for-

mação de poupança prévia, maior o valor do subsídio.  

Esse esforço prévio das famílias foi muito importante para o sucesso das políticas, 

pois ele indica que a família tem capacidade de pagamento, o que dá credibilidade e 

aumenta a probabilidade de obtenção de crédito. Além disso, por representar um custo 

para a obtenção do subsídio, a poupança prévia evita atitudes oportunistas e contribui 

para que o subsídio seja encarado com uma consequência de um esforço e não como um 

direito universal do cidadão que não requer qualquer contrapartida. 

Há vários programas de subsídios habitacionais no Chile que variam por área de 

atuação (rural ou urbana), nível de renda das famílias e tipo de moradia. Os principais 

programas são: (1) Habitação Progressiva; (2) Habitação Básica; (3) Subsídio Rural; (4) 

Programa Especial para Trabalhadores (PET); e (5) Sistema Geral Unificado (SGU). 

Esses cinco programas respondem por cerca de ¾ dos subsídios concedidos.16  

O programa de Habitação Progressiva entrou em funcionamento em 1990. Ele aten-

de às famílias sem moradias que convivem com outras famílias ou vivem em outras 

condições de marginalidade habitacional. Têm preferência as famílias do primeiro quin-

til da distribuição de renda. As moradias desse programa foram concebidas para cons-

                                                 
15 Exceto as famílias que vivem em situação de extrema pobreza, as quais recebem atenção prioritária e 
direta do Estado. Para esse grupo, a política habitacional chilena oferece aluguel social.  
16 A parte restante está concentrada nos programas de aluguel social, leasing e na aquisição e lotes urba-
nizados, que se distanciam das questões de aquisição de moradia, crédito e subsídio, o objeto central desta 
dissertação. 
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trução em etapas. A primeira delas deve ter uma superfície de 13 m² em um terreno de 

100 m². O terreno deve ter urbanização completa e a casa deve contar com infraestrutura 

sanitária e um cômodo. Após essa primeira etapa a família pode terminar a casa por 

conta própria ou pode requerer apoio estatal para a segunda etapa. Para acessar o pro-

grama é necessário ter poupança prévia e o financiamento do restante é realizado por 

meio de subsídio estatal e crédito hipotecário outorgado pelo Servicios de Vivienda y 

Urbanización (SERVIU), uma empresa estatal de concessão de crédito. 

O programa de Habitação Básica se destina a famílias sem moradias, em condições 

de marginalidade habitacional e que pertencem ao primeiro e segundo quintil da distri-

buição de renda. Esse programa é válido tanto para as famílias residentes na área urbana 

quanto rural, mas, na prática, se dá preferência às famílias urbanas. A casa deve ter 36 

m² em um terreno de 100 m². O preço varia por região. A casa é financiada com a pou-

pança prévia do beneficiário, subsídio e crédito hipotecário. O subsídio médio equivale 

a 70% do preço da casa. O prazo do crédito é variável, com um máximo de 20 anos, de 

modo que a dívida não exceda 20% da renda do beneficiário. A taxa de juros é de 8% ao 

ano. 

O programa de Subsídio Rural iniciou sua operação em 1980 ainda de forma expe-

rimental e a partir de 1986 vem operando de forma habitual. Esse programa destina-se 

às famílias que residem permanentemente em áreas rurais, em condições de marginali-

dade habitacional e que são proprietárias ou possuem direitos sobre um terreno na zona 

rural. A casa deve ser nova, segura e higiênica. É exigido o aporte do terreno e o restan-

te é financiado com um crédito bancário. Não é exigida poupança prévia, pois essa é 

substituída pelo terreno.  

O Programa Especial para Trabalhadores foi criado em 1987, como um programa 

extraordinário motivado pelo “Año Internacional de la vivienda para personas sin Ho-

gar”. O programa atende às famílias sem casa própria que operam em grupos sociais 

organizados, de preferência categorias profissionais ou associações de trabalhadores. 

Assim como o programa de habitação básica, o PET atende às famílias da área urbana e 

da rural, mas se dá preferência às famílias da zona urbana. A casa básica deve ter 40 m² 

com preço máximo de 400 UF17. A moradia é financiada da forma tradicional: poupança 

prévia, subsídio e crédito hipotecário. 

                                                 
17 O valor médio da UF foi de P$ 21.170,12 em 2009. 400 UF equivaliam a US$ 22.461,66 ajustados à 
PPC. O fator de ajuste à paridade do poder de compra da moeda (PPC) é apresentado no Anexo 2.1. 
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Por fim, o Subsídio Geral Unificado é destinado às famílias de renda média-baixa, 

não proprietárias de moradias, com capacidade de pagamento que lhes permita obter 

crédito bancário. A família deve demonstrar uma disposição ao pagamento pela casa, 

refletida na poupança prévia depositada em uma conta de poupança vinculada.18 Por 

meio desse sistema é possível adquirir uma casa de caráter definitivo, nova ou usada, 

em área urbana ou rural. O preço da casa não pode superar 1.500 UF – US$ 84.231,24 

ajustados à PPC, a preços de 2009. 

Os gráficos a seguir e as tabelas do Anexo 2.2 apresentam a distribuição, por faixa 

de renda domiciliar mensal19 e região, das famílias chilenas que obtiveram apoio de 

programas subsidiados ou que tiveram acesso ao crédito hipotecário até o ano de 2009. 

Esses dados foram tabulados da Encuesta Casen 2009.  

Em 2009, das 5,6 milhões de famílias chilenas, 1,63 milhão tiveram acesso a algum 

tipo de subsídio, ou seja, cerca de 29% do total. Em algumas regiões a cobertura do sub-

sídio é maior. Esse é o caso das regiões de Coquimbo, Maule e Aisén, em que mais de 

35% das famílias obtiveram subsídios para a aquisição de moradia. A região metropoli-

tana de Santiago e a região de Valparaíso, que são as mais populosas do Chile, têm pro-

porções relativamente pequenas de famílias com acesso ao subsídio (27,7% e 25%, res-

pectivamente). A situação é distinta no caso do crédito: a região metropolitana de Santi-

ago está entre as que têm maior participação das famílias com acesso ao crédito. Mere-

cem destaque as regiões de Coquimbo e Aisén que têm índices elevados tanto no acesso 

ao crédito quanto ao subsídio.  

Entre 24% e 33% das famílias com rendimento domiciliar de até US$ 3,6 mil tive-

ram acesso a subsídios, conforme ilustra o Gráfico 2.3. 20 Essas faixas de renda englo-

bam as classes média-baixa e baixa da sociedade chilena. No caso das famílias com 

renda superior a US$ 3,6 mil, menos de 20% teve acesso a subsídio.  

                                                 
18 Cuenta de ahorro a plazo para la vivienda.  
19 Em US$ ajustados à paridade do poder de compra da moeda (PPC).  
20 É importante notar que a faixa de renda refere-se aos valores auferidos em 2009 e a maior parte do 
acesso ao subsídio ocorreu bem antes desse ano. Como houve forte mobilidade de renda na sociedade 
chilena nas últimas três décadas, é provável que uma família que está numa faixa de renda elevada em 
2009 tenha recebido o subsídio numa condição econômica pior. Portanto, esse indicador não reflete a 
alocação dos recursos do subsídio entre classes, objeto que é analisado no Gráfico 2.4. 
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Gráfico 2.2. Famílias com acesso ao crédito e subsídio até 2009,  

por região administrativa, (%) do total de famílias nas regiões 

 
Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009.   

Gráfico 2.3. Famílias com acesso ao crédito e subsídio até 2009,  

por faixa de renda mensal*, (%) do total de famílias nas faixas 

 
Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009.  (*) Em US$ ajustados à PPC. 

 

Essa relação se altera de forma expressiva no caso do crédito. Conforme cresce a 

faixa de rendimento mensal, se eleva o percentual de famílias com acesso ao crédito. Na 

menor faixa, apenas 20% das famílias teve acesso ao crédito até 2009. Na faixa mais 

elevada, quase 45% adquiriu imóvel com crédito. Isso indica que a renda parece funcio-
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nar como um mecanismo de seleção das famílias para a obtenção de crédito, como dis-

cutido no Capítulo 1.  

O Gráfico 2.4 traz a distribuição por faixa de renda mensal das famílias que obtive-

ram acesso ao subsídio para aquisição de moradia no ano de 2009. Como o acesso se 

deu no mesmo ano a que se referem as faixas de renda, essa distribuição espelha o cará-

ter social dos subsídios. Dos 38 mil subsídios concedidos em 2009, 63% foram destina-

dos às famílias com renda de até US$ 1,2 mil. Mais da metade desses subsídios, ficaram 

com as famílias com rendimento entre US$ 400 e US$ 800. Mas uma parcela expressiva 

dos subsídios, de 29%, foi alocado para famílias com renda mensal entre US$ 1,2 mil e 

US$ 2,4 mil, ou seja, para famílias na classe de renda média-baixa – alvo do programa 

de Subsídio Geral Unificado.  

Gráfico 2.4. Famílias com acesso ao subsídio em 2009,  

por faixa de renda mensal*, (%) do total 

 
Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009.  (*) Em US$ ajustados à PPC. 

 

Outro ponto importante que deve ser mencionado é a análise das famílias que tive-

ram acesso a crédito e a subsídio. A Tabela 2.1 traz a distribuição das famílias que rece-

beram algum incentivo para a compra da casa própria. Nota-se que 1,3 milhão de famí-

lias receberam crédito e subsídio, ou 32% do total de famílias chilenas em 2009. Um 

conjunto pequeno, formado por 527 mil famílias, teve acesso ao crédito mas não ao sub-

sídio e um grupo ainda menor (358 mil famílias) teve acesso apenas ao subsídio. Das 

famílias que obtiveram crédito (1,8 milhão), mais de 70% teve acesso ao subsídio, indi-



50 
 

cando que este último parece elevar as chances de se obter crédito, como argumentado 

no Capítulo 1.   

Tabela 2.1. Famílias que receberam crédito ou subsídio até 2009 

 

Subsídio 

Total 

Não Sim 

Crédito 

Não 3.490.215 357.661 3.847.876 

Sim 527.177 1.275.796 1.802.973 

Total 4.017.392 1.633.457 5.650.849 

           Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009.  

 

Contudo, cerca de 62% das famílias chilenas não tiveram acesso ao crédito nem ao 

subsídio (3,5 milhões). Esse número elevado deve-se ao fato de aí estarem todos os che-

fes de família, inclusive aqueles que moram de aluguel, em imóveis cedido pelo empre-

gador ou convivem com outras famílias. Também estão as famílias que compraram 

imóveis bem antes das reformas que instituíram os atuais sistemas de financiamento e 

de subsídio.21 

Por esse motivo, é importante filtrar o grupo de famílias que tiveram acesso a algum 

tipo de programa social para a aquisição da casa própria em um período anterior às re-

formas do sistema de financiamento habitacional chileno e analisar apenas aquelas que 

adquiriram moradia (com ou sem crédito e subsídio) depois das reformas, ou seja, no 

período posterior a 1976 conforme proposto por Morandé (1993). A Tabela 2.2 apresen-

ta o número de famílias que tiveram acesso a programas de crédito e subsídio no período 

de 1976 a 2009. 

Tabela 2.2. Famílias que receberam crédito ou subsídio 

e adquiriram moradia entre 1976 e 2009 

 

Subsídio 

Total 

Não Sim 

Crédito 

Não 1.263.972 323.676 1.587.648 

Sim 443.299 1.116.506 1.559.805 

Total 1.707.271 1.440.182 3.147.453 

           Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009. 

 
Observa-se que entre 1976 e 2009 mais de 3,1 milhões de famílias adquiriram uma 

residência. Desse total, metade teve acesso ao crédito e 35% teve acesso ao crédito e ao 

subsídio. Por outro lado, cerca de 40% não tiveram acesso a nenhum tipo de programa 

para a compra da moradia. Das famílias com acesso ao crédito, 72% obteve subsídio 

para aquisição da casa própria. Esses dados reforçam a ideia anterior de que o acesso ao 

crédito parece estar condicionado ao acesso ao subsídio e mostram que nem todas as 

aquisições de moradias passam pelo sistema de crédito e subsídio.  

                                                 
21 Na Encuesta Casen 2009 há, por exemplo, entrevistados que indicara ter adquirido a moradia em 1930.  
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A Tabela 2.3 traz a distribuição das 1,44 milhão de famílias que obtiveram subsídio 

após 1976 entre faixas de renda e acesso ao crédito. Em primeiro lugar nota-se que as 

famílias sem acesso ao crédito concentram-se nas faixas de renda menores, o que leva 

esse grupo a ter uma renda média menor do que o do grupo que tem crédito. Depois, 

destaca-se o fato de que, conforme se eleva a faixa de renda mensal, cresce a proporção 

das famílias com subsídio que tem acesso ao crédito. Por exemplo, das famílias na faixa 

de renda até US$ 400, 67% tiveram acesso ao crédito; na faixa de renda superior a US$ 

3,6 mil, essa participação supera 90%. Essa relação sugere uma interação forte entre 

subsídio e renda na obtenção do crédito.  

Tabela 2.3. Famílias com subsídio, por faixa de renda*  

          e acesso ao crédito, de 1976 a 2009 

SUBSIDIO 

Faixa de renda mensal (US$) 

Total 

até 400 

de 400  

a 800 

de 800  

a 1.200 

de 1.200  

a 2.400 

de 2.400  

a 3.600 

mais de  

3.600 

sem crédito 32.861 84.479 67.738 99.894 27.658 11.046 323.676 

com crédito 66.731 200.377 203.581 386.027 149.599 110.191 1.116.506 

Total 99.592 284.856 271.319 485.921 177.257 121.237 1.440.182 

Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009. (*) Em US$ ajustados à PPC. 

 
A Tabela 2.4 traz a distribuição das 1,56 milhão de famílias que obtiveram crédito 

após 1976 entre faixas de renda e acesso ao subsídio. Do total de famílias com crédito e 

sem subsídio, mais de 62% tem renda mensal superior a US$ 2,4 mil. Das famílias com 

acesso a crédito e subsídio, que totalizam 1,1 milhão, quase 77% tem renda inferior a 

US$ 2,4 mil. Esse fato ressalta a importância do subsídio para a obtenção de crédito na 

população de menor poder aquisitivo.  

Tabela 2.4. Famílias com crédito, por faixa de renda* 

          e acesso ao subsídio, de 1976 a 2009 

CREDITO 

Faixa de renda mensal (US$) 

Total 

até 400 

de 400  

a 800 

de 800  

a 1.200 

de 1.200  

a 2.400 

de 2.400  

a 3.600 

mais de  

3.600 

sem subsídio 11.352 27.633 36.015 92.858 80.090 195.351 443.299 

com subsídio 66.731 200.377 203.581 386.027 149.599 110.191 1.116.506 

Total 78.083 228.010 239.596 478.885 229.689 305.542 1.559.805 

Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009. (*) Em US$ ajustados à PPC. 

 

2.2. Efeito do subsídio sobre o crédito habitacional 

As estatísticas referentes à política de subsídios discutida na seção anterior indi-

cam a importância do subsídio para a obtenção de crédito na população de menor poder 

aquisitivo. Além disso, esses dados sugerem haver uma interação entre subsídio e renda 
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na determinação do crédito. Esta seção apresenta um modelo econométrico que investi-

ga os fatores determinantes do crédito no Chile e o papel dos subsídios nesse processo. 

2.2.1. Modelo econométrico e dados 

 

No Capítulo 1, foi desenvolvido um modelo teórico para explicar o funciona-

mento do mercado de crédito e a dinâmica do investimento habitacional. Nesse modelo, 

há dois instrumentos que o banco utiliza para selecionar seus clientes: a taxa de juros e o 

nível de riqueza das famílias, que é medido pelo colateral requerido (valor do imóvel). 

Observou-se que o crédito aumenta conforme se eleva a taxa de juros (até o ponto de 

máximo retorno esperado dos bancos). O crédito também cresce conforme aumenta a 

riqueza das famílias. Com relação a disponibilidade de subsídio governamental para a 

compra da moradia, observou-se que este aumenta a disponibilidade de crédito e, tam-

bém, pode aumentar a demanda das famílias por empréstimos. 

A análise empírica desenvolvida nesta seção parte de quatro bancos de dados de 

crossection da Encuesta de Caracterización Sócio Económica (Encuesta Casen) dos 

anos de 2000, 2003, 2006 e 2009 realizadas pelo Ministério de la Planificación de Chile 

(MIDEPLAN). As observações são as famílias entrevistadas nas pesquisas. O número 

de famílias nos bancos de dados varia de 56.097 a 84.946, entre 2000 e 200922.  As va-

riáveis monetárias foram padronizadas em US$ ajustados à paridade do poder de com-

pra do Chile, aos preços de 2009, conforme o fator de conversão obtido no World Deve-

lopment Indicators On Line, do Banco Mundial.  

Foi empregado um modelo de regressão logística que busca identificar os fatores 

que determinam a probabilidade de obtenção de crédito. Nesse modelo, o acesso ao cré-

dito tem distribuição binária (0 e 1) que indica se a família adquiriu o imóvel com crédi-

to. Essa distribuição está condicionada à variável que indica se as famílias tiveram aces-

so aos programas de subsídio e também à renda mensal domiciliar. Como sugerido pela 

análise descritiva, considerou-se a interação entre subsídio e renda. Empregou-se um 

conjunto amplo de variáveis de controle para capturar a influência de outras variáveis: 

número de pessoas da família, idade do chefe de família, escolaridade do chefe de famí-

lia, tipo de área em que o domicílio está localizado – rural ou urbana, e as unidades re-

gionais. As regiões consideradas no modelo econométrico, fundamentais para controlar 

as características espaciais, são: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaí-

                                                 
22  

O número de observações para cada período pode ser observado nas tabelas do Anexo 2.3. 
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so, Libertador General Bernardo O´Higgins, Maule, Bíobío, Araucanía, Los Lagos, 

Aísén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes e Antártica Chilena e Região 

Metropolitana de Santiago23. Além disso, foi empregada uma variável dummy de tempo, 

chamada “regime de financiamento”, para distinguir o período anterior do posterior a 

1976, ano no qual se deram as reformas no sistema de financiamento habitacional chile-

no. O modelo foi rodado duas vezes: uma vez com a dummy de tempo e outra sem.  

2.3.1. Resultados 

 

A Tabela 2.5 traz os resultados da regressão logística para o ano de 2009. As duas 

primeiras colunas trazem os resultados para o modelo que considera a variável dummy 

de regime de financiamento. O segundo conjunto de resultados (as duas últimas colu-

nas) desconsidera essa variável. Esse procedimento foi necessário para permitir a com-

paração das estimativas de 2009 com as feitas para os anos de 2000 e 2003, em que a 

variável que mede o regime de financiamento não está disponível. Para cada conjunto 

há dois resultados: o primeiro é a estimativa feita sem ponderação, em que todas as fa-

mílias têm o mesmo peso. Mas como a Encuesta Casen é uma pesquisa amostral, cada 

família tem seu peso atribuído pelo processo de seleção da amostra. Então, foi rodada 

uma regressão com as observações ponderadas por seus respectivos pesos amostrais.  

Os resultados dos dois grupos são bastante significativos, tanto no caso ponderado 

quanto no não ponderado. Os modelos conseguem prever corretamente cerca de 80% 

dos casos. Ou seja, em cerca de 80% das vezes, o modelo prevê corretamente se a famí-

lia teve ou não crédito para adquirir a moradia. 

Na regressão com a dummy de regime de financiamento, os coeficientes de renda, 

idade do chefe e escolaridade do chefe são positivos e significativos, o que indica que 

conforme aumentam essas variáveis a probabilidade de obter crédito também aumenta. 

Em outros termos, o modelo revela que o aumento da renda e das variáveis que indicam 

riqueza (idade e escolaridade) influencia positivamente a probabilidade de obter crédito. 

O resultado que mais chama a atenção é a variável subsídio. O coeficiente estimado está 

na casa de cinco, indicando que se a família tem acesso ao subsídio sua probabilidade de 

obter crédito aumenta cinco vezes, mantendo todas as outras variáveis constantes. Esse 

                                                 
23 A Encuesta Casen de 2006 foi a primeira que saiu com a nova distribuição de regiões do Chile, que 
considera agora 15 regiões e não 13 como nas pesquisas anteriores. Para possibilitar uma análise mais 
longa, optou-se por utilizar apenas as 13 regiões, reagrupando as 15 regiões das pesquisas de 2006 e 2009 
em 13 conforme a correspondência das áreas.  
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resultado confirma a relação positiva entre subsídio e crédito discutida no modelo teóri-

co do Capítulo 1. A variável regime de financiamento apresentou coeficientes positivos 

e significativos. No modelo ponderado, observa-se que após 1976 a probabilidade de se 

obter crédito para a compra da casa própria aumenta em 24% em relação ao período 

anterior. Esse resultado reflete seguramente as políticas implantadas nesse período, que 

recuperaram as condições do crédito imobiliário no país. 

Tabela 2.5. Regressão logística de determinação do acesso ao crédito, 2009 
 não ponderado  ponderado  não ponderado   ponderado 

  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) 0,3168 0,0000  0,3795 0,0000  0,3314 0,0000   0,3933 0,0000 

Acesso ao subsídio 5,1653 0,0000  4,7885 0,0000  5,3299 0,0000  4,9664 0,0000 

Interação subsídio x renda -0,2982 0,0000  -0,2758 0,0000  -0,3123 0,0000  -0,2913 0,0000 

Regime de financiamento 0,1651 0,0000  0,2443 0,0000   -  -    -  - 

Número de pessoas -0,0358 0,0000  -0,0866 0,0000  -0,0361 0,0000   -0,0877 0,0000 

Idade do chefe da família 0,0057 0,0000  0,0014 0,0000  0,0049 0,0000  0,0001 0,3496 

Escolaridade do Chefe 0,0869 0,0000  0,1043 0,0000  0,0866 0,0000   0,1060 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 1,0357 0,0000  1,1305 0,0000  1,0166 0,0000  1,1122 0,0000 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá -0,6784 0,0000  -0,6055 0,0000  -0,6603 0,0000  -0,5828 0,0000 

  II - Antofagasta -0,7491 0,0000  -0,9029 0,0000  -0,7315 0,0000  -0,8576 0,0000 

  III - Atacama -0,5358 0,0000  -0,2626 0,0000  -0,5080 0,0000  -0,2646 0,0000 

  IV - Coquimbo -0,5131 0,0000  -0,2029 0,0000  -0,5070 0,0000  -0,1999 0,0000 

  V - Valparaíso -0,4617 0,0000  -0,3436 0,0000  -0,4579 0,0000  -0,3469 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,5483 0,0000  -0,2666 0,0000  -0,5364 0,0000  -0,2456 0,0000 

  VII - Maule -0,7873 0,0000  -0,6934 0,0000  -0,7661 0,0000  -0,6469 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,8013 0,0000  -0,5443 0,0000  -0,7836 0,0000  -0,5194 0,0000 

  IX - La Araucania -0,9700 0,0000  -0,7636 0,0000  -0,9528 0,0000  -0,7336 0,0000 

  X - Los Lagos -0,7893 0,0000  -0,5681 0,0000  -0,7701 0,0000  -0,5490 0,0000 

  XI - Aisén -0,5059 0,0000  -0,7333 0,0000  -0,5454 0,0000  -0,6863 0,0000 

  XII - Magallanes -0,5545 0,0000  -1,1723 0,0000  -0,5453 0,0000  -1,1521 0,0000 

Constant -5,6760 0,0000  -5,7406 0,0000  -5,6387 0,0000   -5,6265 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  46.222,20   3.498.770   47.793,24   3.645.302 

Grau de adequação  58.565,74   3.990.391   61.993,73   4.226.533 

(%) de previsões corretas   81,73%    79,28%    82,09%     79,56% 

Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2009. Nota: (*) número de observações = 59.753, para a regressão sem a 
dummy de tempo e 56.893, para o modelo com a dummy de tempo. 

 

A Tabela 2.6 traz as estimativas de alguns coeficientes da regressão logística para o 

período de 2000 a 2009.24 As estimativas não levam em consideração a dummy de regi-

me de financiamento. Os resultados completos dessas estimativas podem ser observados 

nas tabelas do Anexo 2.3.  

Nota-se que, para todas as variáveis analisadas, os coeficientes são bastante próxi-

mos, o que indica que os resultados perduram no tempo e são consistentes nas diferentes 

amostras. O coeficiente da variável subsídio variou entre 4,7 e 6,8, no período, o que 

mostra que a probabilidade de se obter crédito aumenta muito se a família tiver acesso 

ao subsídio em qualquer uma das amostras.  

                                                 
24 Analisou-se apenas o período de 2000 a 2009 devido à disponibilidade de dados. Na Encuesta Casen de 
1996, não há dados de subsídio e, na de 1998, a pergunta de crédito foi feita apenas para as pessoas que 
tiveram subsídio, eliminando o contrafactual. 
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Tabela 2.6. Coeficientes das regressões logísticas*, 2000 a 2009 
  2000 2003 2006 2009 

Renda mensal da família (ln) 0,4742 0,3900 0,4117 0,3933 

Acesso ao subsídio 6,8086 4,9470 4,7341 4,9664 

Interação subsídio x renda -0,4947 -0,2767 -0,3477 -0,2913 

Número de pessoas -0,0495 -0,0608 -0,0997 -0,0877 

Idade do chefe da família -0,0067 -0,0017 -0,0049 0,0001 

Escolaridade do Chefe 0,0851 0,1050 0,0926 0,1060 

Fonte: cálculos próprios com base na Encuesta Casen de 2000 a 2009. (*) Resultados do modelo ponderado. 

 

O coeficiente associado à renda apresentou valores positivos durante todo o período, 

indicando que com o crescimento da renda há um aumento da probabilidade de se obter 

crédito. Os coeficientes variam de 0,39 a 0,47. Como a renda interage com o subsídio, o 

coeficiente renda da probabilidade de obter crédito é distinto entre o grupo que obteve 

subsídio e aquele que não obteve. Para o grupo que não obteve subsídio, o efeito da ren-

da sobre a probabilidade de obter crédito é dado diretamente pelo coeficiente associado 

á renda. Para o grupo que obteve subsídio, contudo, o coeficiente deve ser somado ao 

parâmetro associado à interação entre renda e subsídio. No caso de 2009, por exemplo, 

o grupo que não obteve subsídio tem coeficiente renda de 0,3933 e para o grupo que 

obteve subsídio o coeficiente é de 0,1020 – a soma de 0,3933 com -0,2913.  

Isso indica que a probabilidade de obter crédito do grupo que não tem acesso ao 

subsídio é muito mais sensível à renda do que a do grupo que tem acesso ao subsídio. 

Portanto, uma vez obtido o subsídio, as diferenças de renda entre as famílias são menos 

importantes para indicar quem terá acesso ao crédito. Esse resultado sugere que o subsí-

dio é um mecanismo de seleção mais relevante para as classes de baixa renda. De outro 

lado, a renda é um mecanismo mais importante para selecionar quem terá crédito entre 

as famílias que não tem subsídio.  

2.3. O déficit habitacional no Chile 

Esta seção analisa o déficit habitacional no Chile, destacando a evolução recente de 

suas componentes e as regiões administrativas do país. Essa análise é feita com base em 

um conceito de déficit distinto do usualmente empregado no Chile, mas que permite a 

comparação direta com os dados do Brasil. Antes de analisar as estatísticas, portanto, é 

necessária uma breve discussão sobre a metodologia empregada.   

A metodologia oficial de estimação do déficit habitacional do Chile foi elaborada 

pelo Ministerio de Viviendas y Urbanismo (MINVU) e parte de um conceito bastante 

simples: déficit é “a quantidade de moradias que faltam para satisfazer as necessidades 
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de uma determinada população” (MINVU, 2007, p.4). Analiticamente, se separa o défi-

cit habitacional em dois: o quantitativo e o qualitativo. O déficit quantitativo se refere às 

carências de unidades habitacionais aptas para suprir as necessidades da população. Es-

se número reflete a necessidade de se construir novas unidades habitacionais. Já o défi-

cit qualitativo se refere à existência de aspectos materiais, espaciais ou funcionais que 

são insuficientes em uma porção do parque habitacional existente. Para supri-lo, é ne-

cessário apenas o melhoramento ou a ampliação de moradias já ocupadas. 

O conceito de déficit habitacional quantitativo se divide em três componentes: (i) 

moradias irrecuperáveis; (ii) moradias com mais de um domicílio; e (iii) famílias secun-

dárias adensadas e economicamente independentes. As moradias irrecuperáveis se refe-

rem àquelas que não cumprem condições mínimas de qualidade e habitabilidade. A ne-

cessidade de reposição considera toda moradia semipermanente ou de material deficitá-

rio, incluindo cabanas, barracas e moradias móveis (trailer e carroças). As moradias 

com mais de um domicílio indicam a existência de dois ou mais grupos de pessoas que 

têm um orçamento alimentar independente. Operacionalmente esta situação, também 

denominada coabitação ou “adensamento externo”, se define como o excedente de do-

micílios em relação ao parque de moradias. A última componente do déficit quantitativo 

se refere às unidades familiares conviventes que necessitam de uma nova moradia por 

estarem em situação de adensamento e dispõe de uma relativa autonomia econômica. 

Essa componente é também denominada de “adensamento interno”. 

A metodologia oficial de estimação do déficit no Chile difere da brasileira em al-

guns pontos importantes. Primeiro, o Chile utiliza o conceito de moradias com mais de 

um domicílio. A Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios (PNAD), cujos dados 

dão origem à estimativa do déficit habitacional brasileiro, não considera a divisão de 

moradias em domicílios e de domicílio em famílias, como no caso da pesquisa do Chile. 

A metodologia brasileira considera apenas famílias conviventes, ou seja, mais de uma 

família vivendo juntas em um mesmo domicilio. Portanto, o conceito chileno não é pas-

sível de aplicação no Brasil.  

O segundo ponto se refere ao fato de que, no Brasil, o adensamento excessivo de 

moradores considera apenas as moradias alugadas e que estão na área urbana; no Chile 

não há essa distinção. Outra divergência é a fração de moradores por dormitório consi-

derada como inadequada. No Chile, a razão é de 2,5 ou mais pessoas por dormitório; no 

Brasil, é mais de 3 moradores por dormitório. Além disso, no Chile se considera o nível 

de dependência econômica nessa componente: estão no déficit apenas as famílias com 
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dependência moderada, que é dada pela razão entre dependentes e membros ativos da 

família. Esse indicador deve ser menor ou igual a 2,5 dependentes por membro ativo. 

Para uniformizar as estatísticas de déficit do Chile com os indicadores brasileiros, 

foi empregada uma metodologia hibrida, adaptada da metodologia brasileira formulada 

pela Fundação João Pinheiro (FJP), a qual é apresentada em detalhes no Capítulo 3 des-

ta dissertação. A principal mudança com relação à metodologia da FJP foi a retirada da 

componente ônus excessivo com o pagamento de aluguel. Essa escolha se deu em razão 

de uma questão econométrica. Como se emprega a renda das famílias para medir o ônus 

com aluguel, não é recomendado utilizar a própria renda (ou qualquer uma a ela corre-

lacionada) como variável explicativa dessa componente do déficit, visto que isto poderia 

levar a estimativas enviesadas.  

A segunda modificação consiste em considerar o total das famílias conviventes de 

forma isolada. Os cômodos alugados ou cedidos, também chamados de cortiços, e que 

pela FJP são somados às famílias conviventes para compor o conceito de coabitação, 

foram somados à componente chamada de “habitação precária”. Essa escolha está em-

basada na ideia de que as moradias em cortiço estão mais próximas das condições de 

moradias precárias do que da que prevalece nos domicílios em que há famílias convi-

ventes. Por fim, vale mencionar que a adição do conceito de famílias conviventes (famí-

lias que vivem com outras num mesmo domicílio) eleva as estimativas de déficit em 

relação à metodologia oficial do Chile, que considera como coabitação a multiplicidade 

de domicílios em uma única habitação. O Quadro 2.1 apresenta um resumo das variá-

veis utilizadas para a estimação do déficit habitacional. 

Quadro 2.1 Conceitos utilizados para a estimação do déficit habitacional 
Componentes Especificação 

Habitações Precárias Famílias que estão em pelo menos uma das três categorias a seguir: 

   (i) Moradias improvisadas 

Locais e imóveis sem fins residenciais que servem como moradia alternativa (imóveis comerciais, 

embaixo de pontes e viadutos, carcaças de carros abandonados, barcos, cavernas, entre outros). 

   (ii) Domicílios Rústicos São aqueles sem parede de alvenaria ou madeira emparelhada. 

   (iii) Cômodos alugados ou cedidos 

Corresponde à moradia em cômodos alugados ou cedidos, também conhecidos como cortiços, 

cabeça de porco, etc. 

Adensamento excessivo                                              
de pessoas por dormitórios 

São as casas ou apartamentos alugados, localizados na área urbana, onde vivem mais de três 

pessoas por dormitório. 

Famílias conviventes Total de famílias que vivem em um mesmo domicílio. 

Déficit Habitacional Total de famílias que estão em ao menos uma das componentes acima. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Tabela 2.7 apresenta a evolução do número de famílias no déficit habitacional e 

suas componentes entre 1996 e 2009. Nota-se que 2006 foi o ano que apresentou o mai-

or número de famílias no déficit habitacional: 1,07 milhão, que equivale a 20,1% do 

total de famílias (déficit relativo).  

Tabela 2.7. Número de famílias no Déficit Habitacional, 1996 a 2009 

Ano  

Famílias em 

moradia 

precária 

Famílias em 

moradia com 

adensamento 

excessivo 

Famílias 

conviventes 

Famílias  

no déficit 

habitacional 

Total de  

famílias 

Domicílios 

Déficit  

relativo*  

(%) 

Chile 

1996           147.915             39.166            711.172            880.629         4.334.620         3.623.448  20,3% 

1998           164.615             51.670            745.667            936.600         4.522.690         3.777.023  20,7% 

2000           166.608             35.384            822.220            999.670         4.723.832         3.901.612  21,2% 

2003           116.835             31.004            898.422         1.030.027         5.028.826         4.130.404  20,5% 

2006            78.717             29.262            975.828         1.070.418         5.312.894         4.337.066  20,1% 

2009            66.859             33.066            941.377         1.025.644         5.626.867         4.685.490  18,2% 

Variação (%)** -5,9% -1,3% 2,2% 1,2% 2,0% 2,0% -2,1% 

Fonte: Elaboração própria, com base Encuesta Casen (vários anos). (*) Déficit relativo = número de famílias no déficit sobre o 
número total e famílias; (**) no caso do déficit relativo, trata-se da diferença em pontos percentuais entre 1996 e 2009.  

 

Durante esse período, o déficit absoluto no Chile apresentou um crescimento anual 

médio de 1,2%, enquanto que o déficit relativo caiu 2,1 pontos percentuais no período. 

Essa queda no déficit relativo ocorreu entre 2006 e 2009, quando houve redução do dé-

ficit absoluto e o forte crescimento do número de famílias. Na trajetória de 13 anos, o 

número de famílias em moradias precárias caiu em média 5,9% ao ano, enquanto que 

para as famílias em adensamento excessivo, a queda média foi de 1,3% ao ano. Por ou-

tro lado, houve crescimento das famílias conviventes que cresceram 2,2% ao ano entre 

2006 e 2009. 

Além de ser a componente responsável pela redução mais lenta do déficit habitacio-

nal, as famílias conviventes têm a maior participação no total. A proporção média dessa 

componente em relação ao déficit total foi de 85%. Em 2009, as famílias conviventes 

responderam por 92% do déficit total. Esse resultado indica um traço marcante do Chi-

le, distinto de outros países. No Brasil, as famílias conviventes respondiam por cerca de 

70% do total em 2009.  

Deve-se ter em mente que há muitas famílias que compartilham uma moradia, mas 

que não tem a intenção de constituir um domicílio exclusivo. Dividem a moradia por 

vontade própria ou necessidade. Segundo Patricia Poblete Bennett25, há muitas famílias 

no Chile que vivem com parentes por não terem condições de constituir um domicílio 

próprio. Essas famílias não deveriam ser consideradas no déficit habitacional, pois a 

                                                 
25 A Sra. Patricia Poblete Bennett foi ministra do Ministerio de Viviendas y Urbanismo do Chile no go-
verno Bachelet. Ela foi entrevistada para a realização desta dissertação. A íntegra da entrevista, que abor-
dou vários aspectos da política habitacional chilena, é apresentada no Anexo 2.5.  
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construção de uma moradia não resolveria o problema. A entrevistada ilustra seu racio-

cínio com um exemplo simples:  

Como no hay problemas para obtener una vivienda en Chile, el allegamiento 
muchas das veces no tiene a ver con la posibilidad de no tener acceso a la vi-
vienda. Tiene que ver con que esa familia no puede generar una vivienda. Mi-
ra el ejemplo de una pareja que una hija tenía una guagua – una bebe como 
dicen usted –  y otra hija vivía con su pareja en la misma casa que los padres. 
Esas familias postulaban 3 viviendas: padre una y cada hija una. Generalmen-
te, vivían todos en una e arrendaban las otras dos viviendas. Eso ocurre por-
que las hijas no eran sustentables para vivir solas; entonces siguen allegados. 
Esa familia no quiere vivir sola porque no tiene los recursos. La hija que tiene 
una guagua no la puede dejar sola, tiene que dejar con su madre, por lo tanto 
no tiene capacidad de vivir sola. Hay madres viudas que viven con sus hijas o 
hijos y eso no tiene a ver con la situación económica. El nivel de allegamien-
to en esa clase de ingresos tiene que ver con la sustentabilidad de las familias 
allegadas y con la voluntad de dos familias vivir juntas. (Anexo 2.5) 
 

De fato, informações levantadas na Encuesta Casen de 2009 confirmam esse fenô-

meno. Das mais de 941 mil famílias que moravam na residência de outras famílias, 577 

mil (ou 61,3%) alegaram razões econômicas para a coabitação. Cerca de 20% das famí-

lias nessa situação alegaram costume familiar ou preferência por moradia compartilha-

da. A mesma pesquisa acrescenta que uma parcela minoritária (42,2%) das famílias 

conviventes tinha intenção de constituir domicílio próprio nos próximos três anos. A 

maioria, formada por 544,3 mil famílias, não tinha intenção de constituir moradia pró-

pria e, portanto, não constitui demanda como argumentou Patricia Poblete Bennett. Ou-

tra estatística que reforça os argumentos da entrevistada é o número de famílias convi-

ventes secundárias que têm imóvel próprio ou que estão pagando crédito hipotecário: 

eram 287,5 mil em 2009, o que corresponde a 30,5% das famílias conviventes.26  

Uma outra razão para famílias dividirem a mordia é o compartilhamento de bens du-

ráveis de consumo, uma hipótese sugerida por Garcia e Rebelo (2002) para o caso brasi-

leiro. Essa razão não é revelada pelas famílias, mas se infere dos dados da Encuesta 

Casen. A propriedade de bens duráveis de consumo é muito mais frequente nas famílias 

principais do que nas secundárias. Por exemplo, 91,6% das famílias principais tinham 

geladeira em 2009. Essa frequência cai para 6,9% no caso das famílias secundárias, o 

que revela que elas estão utilizando a geladeira da família principal.  

A Tabela 2.8 apresenta o déficit habitacional e suas componentes por regiões admi-

nistrativas do Chile em 2009. O déficit habitacional chileno é relativamente mais inten-

so nas regiões ao norte do país: Tarapacá, Antofagasta e Atacama. Vale mencionar, con-

                                                 
26 As questões que detalham as razões da coabitação e a intenção de constituir moradia exclusiva no futu-
ro próximo foram incorporadas à Encuesta Casen apenas em 2009.  A PNAD incorporou essas questões 
desde a pesquisa de 2007.  



60 
 

tudo, que é nas regiões mais populosas, região metropolitana de Santiago, que se con-

centra a maior parcela das famílias no déficit, (42% do déficit total). As componentes do 

déficit habitacional seguem distribuição semelhante. Quase 62% dessas famílias que 

moravam em adensamento excessivo estavam na região metropolitana de Santiago. 

Quando se analisa as componentes em termos relativos ao total de famílias, nota-se que 

a precariedade é mais comum nas regiões de Antofagasta e Atacama, áreas que também 

se destacam pela elevada convivência de famílias. 

Tabela 2.8. Déficit habitacional e seus componentes, por regiões, 2009 

Região 

Famílias em 

moradia 

precária 

Famílias em 

moradia com 

adensamento 

excessivo 

Famílias 

conviventes 

Famílias no 

déficit habi-

tacional 

Total de  

famílias 

Domicílios 

Déficit  

relativo*  

(%) 

I - Tarapacá 1.143 1.370 30.537 32.740 152.217 121.680 21,5% 

II - Antofagasta 4.084 1.713 47.344 52.339 173.628 126.284 30,1% 

III - Atacama 2.646 927 16.179 18.594 85.342 69.163 21,8% 

IV - Coquimbo 3.620 371 39.853 43.644 241.158 201.305 18,1% 

V - Valparaíso 6.473 727 95.584 101.771 592.549 496.965 17,2% 

VI - Libertador O Higgins 5.016 865 48.916 54.290 298.218 249.302 18,2% 

VII - Maule 3.238 381 47.638 50.837 340.545 292.907 14,9% 

VIII - BíoBío 8.097 2.813 108.028 118.019 668.889 560.861 17,6% 

IX - La Araucania 3.425 1.354 34.063 38.423 303.272 269.209 12,7% 

X - Los Lagos 4.498 1.453 59.367 64.668 399.333 339.966 16,2% 

XI - Aisén 62 282 3.330 3.672 31.541 28.211 11,6% 

XII - Magallanes 11 205 6.254 6.452 51.636 45.382 12,5% 

XIII - Región Metropolitana 24.546 20.605 404.284 440.195 2.288.539 1.884.255 19,2% 

Total 66.859 33.066 941.377 1.025.644 5.626.867 4.685.490 18,2% 

Fonte: Elaboração própria, com base na Encuesta Casen (2009). (*) Déficit relativo = número de famílias no déficit sobre o número 
total e famílias. 

Os dados mostram, portanto, uma dinâmica de redução da precariedade e do aden-

samento, com elevação da convivência familiar. Do ponto de vista regional, vê-se um 

déficit relativo maior nas regiões mais pobres do país, que ficam ao Norte. Vale obser-

var, contudo, que essas regiões tiveram historicamente menor acesso tanto ao crédito 

como ao subsídio.  

O Gráfico 2.5 (a) ilustra a relação entre o déficit habitacional relativo e o acesso ao 

subsídio para as 13 regiões administrativas do Chile e a média nacional. Essa relação 

indica que quanto maior a percentagem de famílias com acesso ao subsídio em uma 

região, menor a proporção de famílias que pertencem ao déficit habitacional. Por exem-

plo, Antofagasta é a região que tem o maior déficit habitacional relativo, ao mesmo 

tempo em que é a região que registrou a menor porcentagem de famílias que adquiriram 

imóveis com ajuda de programas de subsídio. O Gráfico 2.5 (b) ilustra uma relação se-

melhante, desta vez entre o déficit habitacional relativo e o acesso ao crédito. Essa outra 

relação sugere que quanto maior a percentagem de famílias com acesso ao crédito em 

uma região, menor a fração de famílias pertencentes ao déficit habitacional. 
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Gráfico 2.5. Déficit habitacional relativo, acesso ao crédito 

 e ao subsídio, (%) das famílias, 2009* 

 
        (a)                                                                                              (b) 

Fonte: cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2009.  (*) Até 2009. 

2.4. Fatores determinantes do déficit habitacional no Chile 

A análise descritiva do déficit habitacional revelou que este está mais presente nas 

regiões mais pobres ou em que é menor o acesso ao crédito e ao subsídio. Os três prin-

cipais resultados do modelo teórico de investimento habitacional apresentado no Capítu-

lo 1 respaldam essas relações, na medida em que sustenta a existência de relações posi-

tivas entre investimento habitacional, de um lado, e renda, crédito e subsídio, de outro. 

Um aumento de uma dessas variáveis (renda, crédito ou subsídio) leva a um aumento do 

investimento habitacional para atender à demanda. O aumento do crédito está condicio-

nado a uma expansão dos fundos para investimento na economia ou a uma elevação dos 

recursos destinados ao subsídio habitacional. Como visto, esses dois fatores elevam o 

investimento, principalmente para as famílias de menor poder aquisitivo.  

Nesta seção, é investigado como esses fatores interferem no déficit habitacional chi-

leno. Essa análise dos fatores determinantes do déficit segue a linha de modelagem esta-

tística proposta por Garcia e Rebelo (2002), que estudaram o caso do Brasil, introduzin-

do o acesso ao crédito e ao subsídio entre as variáveis explicativas do déficit habitacio-

nal, conforme proposto no Capítulo 1.  
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2.4.1. Modelo econométrico e dados 

 

Garcia e Rebelo (2002) propuseram uma formulação para ligar o investimento em 

moradias com o déficit habitacional. Para tanto, partiram da hipótese de que há um nível 

arbitrário de capital kc, abaixo do qual não são satisfeitas as necessidades habitacionais 

básicas. Se uma família encontra-se abaixo desse nível de capital, ela está no déficit 

habitacional. 

Sua abordagem está baseada num modelo dinâmico de investimento habitacional 

semelhante ao apresentado na seção 1.1. Segundo os autores, o equilíbrio no mercado 

imobiliário é definido pelo sistema de equações dinâmicas no qual a renda interfere na 

demanda por moradia e afeta a curva tq& . Um aumento da renda leva a um incremento 

no preço dos imóveis e no volume de investimento, elevando o estoque de capital habi-

tacional.  

Dado o nível crítico de capital kc, abaixo do qual não são satisfeitas as necessidades 

habitacionais básicas, os autores analisam como diferenças de renda entre grupos expli-

cam a distinção entre famílias no déficit habitacional e fora dele. As famílias com um 

nível de renda muito baixo encontram um equilíbrio com estoque de capital de estado 

estacionário (kl*) inferior ao nível crítico – são as famílias que estão no déficit. Aquelas 

que não pertencem ao déficit tem renda mais elevada, á qual está associado um equilí-

brio com estoque de capital de estado estacionário (kh*) superior ao nível crítico, como 

ilustrado na Figura 2.1. 

Chamando de yl a renda de uma família pobre e de yh a de uma família rica, nota-se 

que o estoque de capital das famílias pobres será menor que o das famílias ricas, assim 

como o preço de estado estacionário dos imóveis (por m2). Desse modo, pode-se dizer 

que o mercado de imóveis é segmentado, ou seja, que há diferenças qualitativas entre os 

imóveis de cada classe de renda. Uma família com renda menor que yc, onde kc  = f( yc ), 

pertencerá ao déficit habitacional.  

Garcia e Rebelo (2002) estenderam esse argumento para o caso de variações contí-

nuas de renda. Ao definir um nível crítico, abaixo do qual uma família pertence ao déficit 

habitacional, pode-se determinar o déficit habitacional relativo a partir da distribuição de 

renda. Desse modo, uma redistribuição de renda seria capaz de reduzir o déficit habitacio-

nal relativo, já que um número menor de famílias teria renda inferior a yc na nova distri-

buição. A mesma lógica se aplica a variações contínuas do estoque de capital. A redistri-

buição de renda seria capaz de reduzir o déficit habitacional por elevar a frequência de 
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famílias com renda acima do nível crítico yc, conforme ilustra a Figura 2.2. Essas famílias 

teriam estoque de capital habitacional superior ao nível crítico kc e estariam, portanto, fora 

do déficit habitacional.  

Figura 2.1 Equilíbrio no mercado imobiliário 

com déficit habitacional 

 

Figura 2.2 Distribuição do número de famílias  

por estoque de capital habitacional 

 
Fonte: Garcia e Rebelo (2002). 
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O déficit habitacional absoluto e o relativo são definidos de acordo com as equações 

abaixo: 
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em que Di  é o déficit habitacional absoluto da região i; di  é o déficit relativo; e )(yiπ  é 

a distribuição de renda familiar na região i. A integral do numerador indica as famílias 

com renda até o nível crítico de renda (que determina o nível crítico de capital habitaci-

onal) e a do denominador indica o total de famílias. 

Nesta dissertação, é utilizada uma abordagem semelhante à de Garcia e Rebelo 

(2002) em que o déficit, que é uma variável com distribuição binária 0 ou 1, é função 

decrescente da renda e de outros fatores associados às famílias. É possível estender essa 

análise para as variáveis crédito e subsídio, que não são estudadas por aqueles autores. 

Assim, a distribuição do déficit seria função da renda, do crédito e do subsídio, as variá-

veis que afetam a dinâmica do mercado habitacional, conforme discutido no Capítulo 1, 

e que, por conseguinte, alteram a probabilidade de pertinência ao déficit habitacional.  

A seção 2.4.2 analisa os fatores determinantes do déficit sem considerar as variáveis 

crédito e subsídio. Além de permitir uma comparação com os resultados de Garcia e 

Rebelo (2002), essa abordagem permite a análise comparativa com o Brasil, realizada 

no Capítulo 3. As variáveis crédito e subsídios são introduzidas na análise econométrica 

na seção 2.4.3, que trata especificamente do crédito e dos subsídios no Chile. 

Para analisar o efeito da renda das famílias sobre a probabilidade de pertinência no 

déficit habitacional foi empregada uma especificação de regressão logística. Essa re-

gressão analisa as relações entre a distribuição binária “pertence ou não a alguma das 

componentes do déficit habitacional”, de um lado, e o conjunto de variáveis que carac-

teriza a família: (i) renda mensal, (ii) número de pessoas da família, (iii) idade do chefe 

de família, (iv) escolaridade do chefe de família, (v) tipo de área em que o domicílio 

está localizado – rural ou urbana, e (vi) a unidade regional.  

As estatísticas das famílias no déficit habitacional e as demais variáveis explicativas 

foram obtidas na Encuesta de Caracterización Sócio Económica (Encuesta Casen) dos 

anos de 1996, 1998, 2000, 2003, 2006 e 2009. Como nas análises precedentes, os valo-

res monetários foram padronizadas em US$ de 2009 ajustados à paridade do poder de 

compra do Chile.  
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A variável renda mensal domiciliar foi transformada em ln devido à melhor adequa-

ção estatística. A dimensão espacial foi introduzida por meio de dummies para cada re-

gião administrativa. Para cada período de tempo, foram analisadas três distribuições de 

probabilidade: (i) a de pertencer ao déficit por precariedade, (ii) a de pertencer ao déficit 

por adensamento excessivo de moradores por dormitório e (iii) a de pertencer a famílias 

conviventes. O Anexo 2.4 apresenta uma estimativa adicional feita com dados de 2009 

para a distribuição das famílias conviventes que têm intenção de constituir moradia pró-

pria, um subgrupo das famílias conviventes que constituem demanda habitacional no 

curto prazo.  

2.4.2. Evidências empíricas da relação entre  
    renda e déficit habitacional  

 

A Tabela 2.9 traz os resultados das três regressões logísticas para o Chile feitas com 

base nas estatísticas de 2009. A tabela apresenta duas estimativas para cada componente 

do déficit: com dados não ponderados e com dados ponderados, ou seja, cada família na 

amostra é ponderada por seu peso amostral. 

Os resultados das regressões logísticas são bastante significativos tanto no caso 

ponderado quanto no não ponderado. Além disso, os modelos conseguem prever corre-

tamente cerca de 90% dos casos. Ou seja, em cerca de 90% das vezes, o modelo prevê 

corretamente se a família pertence ou não à determinada componente do déficit habita-

cional chileno. 

No modelo ponderado da precariedade, observa-se que os coeficientes associados à 

renda, número de pessoas, idade do chefe e escolaridade do chefe, são negativos, o que 

indica que o aumento dessas variáveis diminui a probabilidade de pertinência no déficit. 

O adensamento excessivo também teve um resultado muito parecido, em que todos es-

ses coeficientes são negativos. Contudo, o resultado para famílias conviventes tem uma 

diferença importante: o coeficiente associado à renda é positivo e significativo, tanto no 

modelo ponderado quanto no não ponderado. Isso indica que ao aumentar a renda, cres-

ce a probabilidade de convivência das famílias.27  

 

                                                 
27 Esse achado é semelhante aos resultados obtidos por Garcia e Rebelo (2002) para o Brasil. Segundo os 
autores, esse resultado indica um comportamento social específico da convivência familiar, que é dado 
pela busca de compartilhamento de despesas comuns e de bens duráveis de consumo (de renda, portanto). 



 

 

 

 

Tabela 2.9  Regressões logística de déficit habitacional, Chile, 2009 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p 
 β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,1872 0,0000   -0,0411 0,3906   0,1765 0,0000   -0,1946 0,0000   -0,0504 0,0000   0,1359 0,0000 

Número de pessoas -0,2986 0,0000  
 -  - 

 

0,6170 0,0000 

 

-0,4112 0,0000  
 -  - 

 0,6185 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0349 0,0000  
-0,0632 0,0000 

 

-0,0964 0,0000 

 

-0,0463 0,0000  
-0,0696 0,0000 

 -0,0956 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1260 0,0000  
-0,0747 0,0000 

 

0,0081 0,0296 

 

-0,1325 0,0000  
-0,1312 0,0000 

 -0,0073 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,5779 0,0000   
 -  - 

  

0,0220 0,4259 

  

-0,5699 0,0000 

  
 -  - 

  

0,0896 0,0000 

Região*  0,0000  
 0,0000 

 

 0,0000 

 

 0,0000 

 
 0,0000 

 

 0,0000 

  I - Tarapacá 0,4940 0,0001  
0,3291 0,1243 

 

-0,5605 0,0000 

 

-0,4842 0,0000 

 
-0,1516 0,0000 

 

-0,1511 0,0000 

  II - Antofagasta 0,8197 0,0000  
0,5985 0,0016 

 

-0,3263 0,0000 

 

1,0145 0,0000 

 
-0,0390 0,1257 

 

-0,0651 0,0000 

  III - Atacama 0,6480 0,0000  
-0,4354 0,1686 

 

-0,2782 0,0006 

 

0,8715 0,0000 

 
-0,0579 0,0884 

 

-0,4109 0,0000 

  IV - Coquimbo 0,1281 0,2905  
-2,0330 0,0001 

 

0,0044 0,9444 

 

-0,1068 0,0000 

 
-1,9458 0,0000 

 

-0,0294 0,0001 

  V - Valparaíso -0,7808 0,0000  
-1,5654 0,0000 

 

0,0616 0,1508 

 

-0,1558 0,0000 

 
-2,0325 0,0000 

 

-0,0007 0,8814 

  VI - Libertador O Higgins -0,1865 0,0774  
-0,7930 0,0002 

 

0,0102 0,8323 

 

-0,0397 0,0159 

 
-1,2628 0,0000 

 

0,0930 0,0000 

  VII - Maule -0,6774 0,0000  
-1,6094 0,0000 

 

0,0507 0,3055 

 

-0,7994 0,0000 

 
-2,3314 0,0000 

 

-0,0579 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,4695 0,0000  
-0,9460 0,0000 

 

0,0847 0,0314 

 

-0,2863 0,0000 

 
-0,9019 0,0000 

 

0,0075 0,1102 

  IX - La Araucania -0,6930 0,0000  
-1,1344 0,0000 

 

-0,1528 0,0038 

 

-0,6395 0,0000 

 
-0,8947 0,0000 

 

-0,3647 0,0000 

  X - Los Lagos -1,0072 0,0000  
-1,3480 0,0000 

 

-0,1293 0,0051 

 

-0,5527 0,0000 

 
-1,1713 0,0000 

 

-0,0948 0,0000 

  XI - Aisén -1,5641 0,0001  
-0,4839 0,2495 

 

-0,6000 0,0000 

 

-2,2468 0,0000 

 
-0,2320 0,0001 

 

-0,6120 0,0000 

  XII - Magallanes -2,3025 0,0012  
-0,1657 0,7178 

 

-0,6556 0,0000 

 

-3,5064 0,0000 

 
-0,8525 0,0000 

 

-0,1959 0,0000 

Constante 

1,4605 0,0000   
-1,1348 0,0052 

  

-1,6802 0,0000 

  

2,2748 0,0000 

  
-0,0363 0,3556 

  

-1,3772 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  12.974   4.171   46.165   650.938   362.224   3.264.043 

Grau de adequação  84.212   79.236   218.267   5.212.348   5.669.303   11.773.866 

(%) de previsões corretas 

 98,35% 

 
 99,58% 

 

 90,68% 

 

 98,82% 

 
 99,41% 

 

 89,76% 

Nota: número de observações = 84.946. (*) a região metropolitana de Santiago é tomada como referência.  
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2009. 
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Esse resultado parece contrariar as ideias ilustradas nas Figuras 2.1 e 2.2. Contudo, é 

importante observar que o argumento de que a renda interfere no déficit é mais apropri-

ado para famílias em moradias precárias, cujo estoque de capital é muito baixo. As fa-

mílias conviventes podem morar em casas com estoque de capital elevado. Assim, um 

aumento do estoque de capital habitacional dessas famílias não vai tirá-las necessaria-

mente das famílias conviventes. Agrupar renda e estoque de capital numa única moradia 

seria um comportamento semelhante ao compartilhamento de bens duráveis de consu-

mo, o qual é sustentado pelas estatísticas da Encuesta Casen, como visto na seção ante-

rior.  

A localização em área urbana também é significativa para explicar a precariedade: a 

probabilidade de pertencer à essa componente é maior nas áreas rurais do que nas áreas 

urbanas. Com relação às regiões, nota-se que aquelas localizadas no norte chileno – 

Antofagasta e Atacama – apresentaram um valor positivo, o que indica que a precarie-

dade nessas regiões é mais provável, como visto na seção 2.3. Dado que as demais regi-

ões apresentaram sinais negativos, isso indica que a região metropolitana de Santiago, 

apresenta uma probabilidade relativamente elevada de pertinência no déficit pela preca-

riedade.28 Esses são fatos comum nas grandes metrópoles de países em desenvolvimen-

to, que atraem fluxos migratórios, mas têm carências de investimento e planejamento 

urbano – Mac Donald et al (1998) e Arriagada (2003). 

Com relação às famílias conviventes nota-se que o coeficiente da área urbana é sig-

nificativo e positivo o que indica que a convivência é mais comum nessas áreas. Na 

região metropolitana de Santiago esse é um fenômeno presente, dado que os coeficien-

tes da maioria das regiões são negativos. O adensamento, por definição só é analisado 

na área urbana. Os coeficientes das regiões indicam que ele também é mais provável na 

região metropolitana de Santiago. 

Para avaliar a consistência das estimativas e, portanto, dos efeitos dessas variáveis 

ao longo do tempo, é necessário analisar se os resultados das regressões são semelhantes 

em diferentes amostras, associadas a períodos distintos. A Tabela 2.10 apresenta a evo-

lução dos coeficientes das variáveis explicativas dos modelos logísticos: (i) renda men-

sal, (ii) número de moradores do domicílio, (iii) idade do chefe de família, (iv) escolari-

                                                 
28 Na regressão logística a região metropolitana de Santiago foi escolhida como referência. O valor asso-
ciado à sua dummy, por construção é zero, ou seja, um valor maior que as dummies das demais regiões do 
centro e do sul do país.   
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dade do chefe de família, (v) tipo de área em que o domicílio está localizado – rural ou 

urbana, entre 1996 e 2009. Para maiores detalhes das estimativas ver as tabelas do Ane-

xo 2.4. 

Nota-se que os coeficientes são muito próximos nas regressões. Vale destacar que o 

adensamento apresenta coeficientes que estão entre a precariedade e as famílias convi-

ventes. Isso ocorre possivelmente porque o adensamento tem algumas características do 

fenômeno da precariedade e outras do comportamento de convivência de famílias.  

Tabela 2.10 Coeficientes da regressão logística*, 1996 a 2009 
  1996 1998 2000 2003 2006 2009 

Precariedade 

Renda mensal da família (ln) -0,3180 -0,2786 -0,3769 -0,3670 -0,2553 -0,1946 

Número de pessoas -0,3332 -0,3464 -0,3085 -0,4376 -0,3824 -0,4112 

Idade do chefe da família -0,0526 -0,0557 -0,0454 -0,0620 -0,0507 -0,0463 

Escolaridade do Chefe -0,1823 -0,1865 -0,1889 -0,2021 -0,1592 -0,1325 

Área urbana (0 ou 1) -0,4270 -0,5661 -0,8255 -0,2066 -0,4861 -0,5699 

Adensamento excessivo 

Renda mensal da família (ln) -0,0970 -0,1190 -0,1410 -0,1662 -0,1307 -0,0504 

Número de pessoas  -  -  -  -  -  - 

Idade do chefe da família -0,0620 -0,0515 -0,0637 -0,0562 -0,0635 -0,0696 

Escolaridade do Chefe -0,0906 -0,0607 -0,0989 -0,0776 -0,1158 -0,1312 

Área urbana (0 ou 1)  -  -  -  -  -  - 

Famílias conviventes 

Renda mensal da família (ln) 0,2878 0,1678 0,2200 0,3098 0,1551 0,1359 

Número de pessoas 0,5292 0,5640 0,5663 0,5505 0,5706 0,6185 

Idade do chefe da família -0,0868 -0,0944 -0,1097 -0,1004 -0,1015 -0,0956 

Escolaridade do Chefe -0,0121 -0,0032 -0,0135 -0,0372 -0,0124 -0,0073 

Área urbana (0 ou 1) -0,1182 -0,0191 -0,0813 -0,0407 0,1174 0,0896 

Fonte: cálculos próprios com base nas Encuesta Casen de 1996 a 2009.(*) dados ponderados. 

 

A análise desenvolvida neste capítulo indica que o déficit habitacional está relacio-

nado à carência de renda das famílias. Isso é evidente ao se analisar a sensibilidade da 

renda com relação à probabilidade de pertencer a alguma componente do déficit habita-

cional. Por esse motivo, parece claro que a adoção de políticas sociais redistributivas de 

renda é imprescindível para a solução dessa questão. Os resultados apontam para a esta-

bilidade dos coeficientes nas seis amostras e para a inexistência de diferenças grandes 

ou sistemáticas.29 

2.4.3. A interação entre renda, crédito e subsídio 

 
Esta seção introduz no modelo explicativo do déficit as variáveis crédito e subsídio, 

as quais estão disponíveis na Encuesta Casen. Além dessas variáveis, são consideradas 

suas interações com a variável renda mensal, para avaliar se o efeito do crédito e do 

subsídio é o mesmo para as diferentes classes de renda. Conforme visto no Capítulo 1 e 

na seção 2.3, essas variáveis afetam a dinâmica do mercado habitacional e, desse modo, 

                                                 
29 Por exemplo, que levam um coeficiente a crescer de forma constante ao longo do tempo.  
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a probabilidade de estar no déficit habitacional. Assim, o conjunto de variáveis renda, 

crédito e subsídio é expresso por cinco coeficientes: 

)ln()ln(ln 54321 ysubycredsubcredy ⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅+⋅ βββββ  

em que lny é o logaritmo natural da renda mensal; cred é o acesso ao crédito; e sub é o 

acesso à políticas de subsídio habitacional. 

Em primeiro lugar, vale mencionar que a inclusão dessas duas novas variáveis, mui-

to importantes para o investimento habitacional chileno, altera de forma substancial os 

coeficientes estimados para a precariedade. Nesse caso, mudam de forma expressiva os 

coeficientes associados à área (rural e urbana) e às dummies regionais. No caso das fa-

mílias conviventes e adensamento excessivo, a inclusão dessas variáveis não provoca 

mudanças tão expressivas. A interação entre renda, crédito e subsídio gera coeficientes 

associados à renda que assumem valores positivo ou negativo a depender do grupo de 

famílias. A Tabela 2.11 traz os resultado da regressão logística com acesso ao crédito e 

subsídio da precariedade, adensamento e famílias conviventes para o ano de 2009. 

Antes de prosseguir na análise dos coeficientes estimados a partir da amostra de 

2009, é importante verificar duas questões: (i) a possibilidade de haver algum tipo de 

viés causado pela presença de famílias que não tem intenção de se mudar entre as famí-

lias conviventes e (ii) a estabilidade desses coeficientes nas demais amostras. A primei-

ra possibilidade poderia ser uma das razões pelas quais os coeficientes que associam as 

famílias conviventes  à renda estimados na subseção anterior serem positivos.  

A Tabela A.2.4.9 revela que os coeficientes estimados para as famílias conviventes 

com intenção de se mudar são ligeiramente distintos que os calculados para o total das 

famílias conviventes em 2009. Mas, em linhas gerais, eles mantém os mesmos sinais. A 

exceção é o coeficiente associado à escolaridade do chefe de família. Para o total das 

famílias conviventes (Tabela 2.11), esse coeficiente é negativo, ou seja, quanto maior a 

escolaridade menor a probabilidade de pertencer às famílias conviventes. No caso do 

grupo que tem intenção de constituir moradia própria, o coeficiente é positivo. Os coefi-

cientes associados à renda são muito próximos nas duas estimativas: 0,1651 e 0,2112. A 

manutenção do sinal da maior parte dos coeficientes indica que se houver algum tipo de 

viés causado pela presença de famílias que não tem intenção de se mudar entre as famí-

lias conviventes, ele não é suficientemente grande para inverter o sinal dos coeficientes. 

 



 

 

Tabela 2.11 Regressões logística do déficit habitacional, com acesso ao crédito e ao subsídio, Chile, 2009 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

  β p  β p  β p 
 β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,1779 0,0000 

  
-0,0004 0,9939 

  

0,2148 0,0000 

  

-0,1764 0,0000 

  
-0,0092 0,0568 

  

0,2112 0,0000 

Acesso ao crédito -0,5574 0,3253 

 
-4,3149 0,7860 

 

1,4644 0,0000 

 

-1,2025 0,0000 

 
-5,1608 0,0026 

 

2,3744 0,0000 

Acesso ao subsídio -1,0577 0,0368 

 
-6,3388 0,8205 

 

-0,3501 0,2102 

 

-0,5884 0,0000 

 
-7,7628 0,0580 

 

-1,2273 0,0000 

Interação crédito x renda -0,1426 0,1104 

 
-0,2458 0,9111 

 

-0,2004 0,0000 

 

-0,1733 0,0000 

 
-0,2013 0,3797 

 

-0,3365 0,0000 

Interação subsídio x renda -0,0382 0,6335 

  
-0,0241 0,9952 

  

0,0503 0,1937 

  

-0,1471 0,0000 

  
0,1658 0,7744 

  

0,1834 0,0000 

Número de pessoas -0,2694 0,0000 

  
 -  - 

  

0,6154 0,0000 

  

-0,3617 0,0000 

  
 -  - 

  

0,6152 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0329 0,0000 

 
-0,0604 0,0000 

 

-0,0965 0,0000 

 

-0,0410 0,0000 

 
-0,0644 0,0000 

 

-0,0953 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1245 0,0000 

  
-0,0686 0,0000 

  

0,0086 0,0219 

  

-0,1287 0,0000 

  
-0,1259 0,0000 

  

-0,0039 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,4624 0,0000 

 
 -  - 

 

0,0147 0,5980 

 

-0,3864 0,0000 

 
 -  - 

 

0,0679 0,0000 

Região*  0,0000 

 
 0,0000 

 

 0,0000 

 

 0,0000 

 
 0,0000 

 

 0,0000 

  I - Tarapacá 0,4185 0,0014 

 
0,2625 0,2220 

 

-0,5674 0,0000 

 

-0,5155 0,0000 

 
-0,1614 0,0000 

 

-0,1770 0,0000 

  II - Antofagasta 0,6673 0,0000 

 
0,4352 0,0221 

 

-0,3309 0,0000 

 

0,7925 0,0000 

 
-0,2131 0,0000 

 

-0,0830 0,0000 

  III - Atacama 0,5993 0,0000 

 
-0,5124 0,1058 

 

-0,2840 0,0005 

 

0,7846 0,0000 

 
-0,1230 0,0003 

 

-0,4311 0,0000 

  IV - Coquimbo 0,2279 0,0618 

 
-1,9411 0,0001 

 

-0,0056 0,9297 

 

0,0292 0,1162 

 
-1,7637 0,0000 

 

-0,0506 0,0000 

  V - Valparaíso -0,7957 0,0000 

 
-1,5818 0,0000 

 

0,0567 0,1869 

 

-0,2306 0,0000 

 
-2,1125 0,0000 

 

-0,0046 0,3487 

  VI - Libertador O Higgins -0,2011 0,0577 

 
-0,8491 0,0001 

 

0,0049 0,9190 

 

-0,0455 0,0061 

 
-1,3127 0,0000 

 

0,0816 0,0000 

  VII - Maule -0,6710 0,0000 

 
-1,6146 0,0000 

 

0,0456 0,3579 

 

-0,7366 0,0000 

 
-2,3080 0,0000 

 

-0,0645 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,4664 0,0000 

 
-0,9709 0,0000 

 

0,0854 0,0303 

 

-0,3139 0,0000 

 
-0,9523 0,0000 

 

0,0101 0,0311 

  IX - La Araucania -0,6706 0,0000 

 
-1,1348 0,0000 

 

-0,1513 0,0042 

 

-0,6231 0,0000 

 
-0,8710 0,0000 

 

-0,3584 0,0000 

  X - Los Lagos -1,0730 0,0000 

 
-1,4671 0,0000 

 

-0,1348 0,0036 

 

-0,5795 0,0000 

 
-1,2334 0,0000 

 

-0,1017 0,0000 

  XI - Aisén -1,5707 0,0000 

 
-0,5248 0,2125 

 

-0,6036 0,0000 

 

-2,2051 0,0000 

 
-0,1311 0,0316 

 

-0,6246 0,0000 

  XII - Magallanes -2,4145 0,0007 

 
-0,3042 0,5075 

 

-0,6661 0,0000 

 

-4,2357 0,0000 

 
-0,6873 0,0000 

 

-0,2476 0,0000 

Constante 

1,4308 0,0000 

  
-1,1822 0,0042 

  

-1,9436 0,0000 

  

1,9704 0,0000 

  
-0,1160 0,0038 

  

-1,9258 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  12.503   3.921   46.131   615.145   333.788   3.254.180 

Grau de adequação  85.833   53.889   218.922   5.442.240   3.443.888   11.781.642 

(%) de previsões corretas 

  98,35% 

 
 99,58% 

 

 90,68% 

 

 98,82% 

 
 99,41% 

 

 89,85% 

Nota: número de observações = 84.946. (*) a região metropolitana de Santiago é tomada como referência.  
Fonte: cálculos próprios com base na Encuesta Casen de 2009. 
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A Tabela 2.12 traz os coeficientes das regressões logísticas ponderadas da precarie-

dade, adensamento excessivo e famílias conviventes para os anos de 2000 a 2009. Os 

resultados detalhados de cada regressão estão nas tabelas do Anexo 2.4. Nota-se relativa 

estabilidade dos coeficiente das regressões associadas a diferentes amostras. Novamente 

os coeficientes do adensamento excessivo estão no meio dos valores dos coeficientes 

associados à precariedade e às famílias conviventes. 

Tabela 2.12. Coeficientes da regressão logística, com interação*, 2000 a 2009 
precariedade 

  2000 2003 2006 2009 

Renda mensal da família (ln) -0,3953 -0,4031 -0,2596 -0,1764 

Acesso ao crédito -2,2998 -1,3050 -3,3421 -1,2025 

Acesso ao subsídio -0,9832 -0,8343 -0,5075 -0,5884 

Interação crédito x renda 0,0480 -0,1139 0,2099 -0,1733 

Interação subsídio x renda 0,0147 0,0721 -0,1187 -0,1471 

Número de pessoas -0,2669 -0,4479 -0,3391 -0,3617 

Idade do chefe da família -0,0429 -0,0733 -0,0454 -0,0410 

Escolaridade do Chefe -0,1896 -0,2035 -0,1571 -0,1287 

adensamento 

  2000 2003 2006 2009 

Renda mensal da família (ln) -0,1149 -0,3232 -0,0968 -0,0092 

Acesso ao crédito -3,5766 -10,1173 -5,7807 -5,1608 

Acesso ao subsídio 1,1211 1,0573 -11,5149 -7,7628 

Interação crédito x renda -0,0922 0,3546 -0,1366 -0,2013 

Interação subsídio x renda -0,2481 -0,3854 0,8529 0,1658 

Número de pessoas  -  -  -  - 

Idade do chefe da família -0,0601 -0,0646 -0,0583 -0,0644 

Escolaridade do Chefe -0,0911 -0,1593 -0,1133 -0,1259 

famílias conviventes 

  2000 2003 2006 2009 

Renda mensal da família (ln) 0,2885 0,3141 0,2264 0,2112 

Acesso ao crédito 3,0248 2,2521 2,3711 2,3744 

Acesso ao subsídio -2,6519 -2,2383 -1,3056 -1,2273 

Interação crédito x renda -0,4405 -0,3774 -0,3541 -0,3365 

Interação subsídio x renda 0,3871 0,2830 0,2097 0,1834 

Número de pessoas 0,5669 0,4803 0,5672 0,6152 

Idade do chefe da família -0,1103 -0,1115 -0,1014 -0,0953 

Escolaridade do Chefe -0,0116 -0,0227 -0,0084 -0,0039 

Fonte: cálculos próprios com base nas Encuesta Casen de 2000 a 2009.(*) dados ponderados. 

 

Um fato que chama a atenção é o valor dos coeficientes do acesso ao crédito: em to-

do o período eles são negativos para a precariedade e positivos para as famílias convi-

ventes, indicando que o acesso ao crédito, mantidos constantes os demais fatores, dimi-

nui a probabilidade de pertinência no déficit por precariedade e aumenta a probabilidade 

de convivência de famílias. No caso do acesso ao subsídio, os coeficientes são negativos 

nas regressões de pertinência à precariedade e à componente famílias conviventes. O 

adensamento apresentou resultados positivos e negativos, refletindo suas características 

de ambas componentes – precariedade e famílias conviventes. Os resultados do aden-

samento são, em geral, menos estáveis que os coeficientes das demais regressões.  

As alterações dos coeficientes, em relação ao modelo sem interação, indica que a 

omissão das variáveis crédito e subsídio, dimensões muito relevantes na questão habita-
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cional chilena, interfere nas estimativas dos coeficientes de sensibilidade do déficit. Por 

exemplo, quando essas variáveis são incluídas na regressão que explica as famílias con-

viventes, o coeficiente associado à renda da amostra de 2009 torna-se mais elevado, 

passando de 0,1359 para 0,2112. 

Para analisar o efeito da introdução dessas variáveis sobre o coeficiente associado à 

renda, basta tomar as derivadas parciais da regressão: 

subcred
y
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A primeira expressão mostra a mudança na probabilidade de estar no déficit atribuí-

da ao aumento no ln da renda. Agora, essa relação depende do acesso ao crédito e ao 

subsídio, que são variáveis binárias: (0) não teve acesso e (1) teve acesso. A segunda 

apresenta a relação entre a variação na probabilidade de pertencer ao déficit habitacional 

e o acesso ao crédito. Essa relação passa a depender do nível de renda. A última deriva-

da representa a relação entre a variação na probabilidade de pertinência ao déficit e o 

acesso às políticas de subsídios, que também passa a depender do nível de renda. 

A partir disso é possível analisar os resultados dessas regressões logísticas expandi-

das. O Quadro 2.2 apresenta as estimativas da elasticidade renda de acordo com o grupo 

de famílias, para a precariedade e para as famílias conviventes30. O grupo (0,0) não teve 

acesso ao crédito nem ao subsídio; o grupo (0,1) teve acesso apenas ao crédito; o grupo 

(1,0) teve acesso a programas de subsídio, mas não teve crédito; e, finalmente, o grupo 

(1,1) reúne as famílias que tiveram acesso a crédito e subsídio.  

Quando não há acesso ao crédito e nem ao subsídio, o coeficiente associado à renda 

(no valor de -0,1764) é próximo do que havia sido estimado no modelo que omitia as 

variáveis acesso a crédito e a subsídio (-0,1946). A sensibilidade é maior (em módulo) 

no grupo com acesso ao crédito e aos programas de subsídio (valor de -0,4968). Isso 

significa que o acesso ao crédito e ao subsídio aumenta o efeito da renda sobre a proba-

bilidade de pertinência ao déficit por precariedade. O grupo que tem acesso apenas ao 

crédito tem coeficiente semelhante ao grupo que tem acesso apenas a programas sociais. 

Isso mostra que o acesso a programas sociais ou a crédito imobiliário aumenta o efeito 

da renda sobre a probabilidade de pertinência à precariedade. 

                                                 
30 O caso do adensamento não foi considerado porque os coeficientes das interações (interação renda-
crédito e interação renda-subsídio) não são significativos no modelo ponderado. 
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Quadro 2.3 Coeficiente associado à renda, 2009 

0 1

0 -0,1764 -0,3497

1 -0,3235 -0,4968

crédito

s
u
b
s
i
d
i
o

0 1

0 0,2112 -0,1253

1 0,3946 0,0581

crédito

s
u
b
s
i
d
i
o

Precariedade Famílias conviventes

 

Fonte: Elaboração própria. 

Para o caso das famílias conviventes o coeficiente associado à renda apresentou va-

lores negativos e positivos. A sensibilidade é maior para o grupo que teve acesso à pro-

gramas de subsídio e não teve acesso ao crédito. Nesse caso, o coeficiente atingiu o va-

lor positivo de 0,3946, indicando que um aumento da renda desse grupo, aumenta a 

probabilidade de convivência de famílias. Por outro lado, o grupo (0,1), que teve acesso 

apenas ao crédito, apresentou coeficiente de -0,1253, ou seja, o acesso apenas ao crédito 

muda o sinal do efeito da renda na probabilidade de pertencer às famílias conviventes. 

O Gráfico 2.6 apresenta os coeficientes que relacionam as probabilidades de perten-

cer ao déficit por precariedade ou por famílias conviventes em relação ao crédito e ao 

subsídio. O domínio do nível de renda foi definido de acordo com o histograma da dis-

tribuição da renda familiar chilena da Encuesta Casen de 2009. Nota-se que o efeito da 

concessão de subsídio na redução da probabilidade de pertencer ao déficit por precarie-

dade é menor para as famílias de renda mais baixa, ou seja, para essas famílias a con-

cessão do subsídio reduz a probabilidade da família pertencer ao déficit, mas em menor 

proporção que nas das famílias de renda um pouco mais elevada. O mesmo ocorre para 

as famílias que recebem crédito, mas o efeito é ainda maior, ou seja, o efeito da conces-

são de crédito sobre a probabilidade de pertencer à precariedade é sempre maior que o 

efeito da concessão de subsídio, independente da renda da família. 

Quando se dá crédito às famílias de renda mais baixa a probabilidade de pertencer às 

famílias conviventes aumenta. E isso ocorre até as famílias com renda mensal de aproxi-

madamente US$ 1 mil. A partir desse ponto, o sinal se inverte e o crédito passa a reduzir a 

probabilidade de pertencer às famílias conviventes. Por outro lado, a política de subsídio 

isolada, até a faixa de renda de cerca de US$ 700 diminui a probabilidade de pertencer às 
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famílias conviventes. A partir dessa renda, a concessão de subsídio eleva a probabilidade 

de pertinência ao déficit por famílias conviventes.  

Gráfico 2.6 Efeito na probabilidade de pertencer ao déficit  

da concessão de crédito e de subsídio, por renda familiar, 2009 

 

 

 
Fonte: cálculos próprios com base na Encuesta Casen de 2009. 

  
O Gráfico 2.7 traz os efeitos marginais do incremento da renda sobre a probabilidade 

de pertinência ao déficit para o grupo que teve acesso ao crédito e ao subsídio. Esses efei-

tos marginais mostram o quanto se altera a probabilidade conforme cresce a renda das 

famílias. Esse resultado é interessante para analisar o efeito do crescimento econômico no 

ambiente de acesso total ao crédito e ao subsídio. 

Nota-se que o aumento da renda leva a uma redução da probabilidade de pertencer 

ao déficit por precariedade em toda extensão do domínio da renda familiar. No caso das 

famílias conviventes isso não ocorre. Até a faixa de renda mensal de US$ 1,8 mil, o 

efeito marginal da renda sobre às famílias conviventes é positivo no grupo que recebe 

subsídio e crédito. Isso significa que, considerando as interações, o aumento da renda 

faz crescer a probabilidade de convivência das famílias mais pobres e reduz essa proba-

bilidade no caso das famílias mais ricas.   
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Gráfico 2.7 Efeitos marginais do incremento da renda sobre a probabilidade 

de pertinência à precariedade e às famílias conviventes, 2009 

 
Fonte: cálculos próprios com base na Encuesta Casen de 2009. 

 

2.5. Conclusão 

Os resultados discutidos neste capítulo auxiliam a interpretar a evolução do déficit ha-

bitacional no Chile de 1996 a 2009. Ano após ano, novos subsídios foram concedidos e a 

percentagem das famílias assistidas pela política se elevou. Em 1996, 20,9% das famílias 

chilenas havia recebido algum tipo de subsídio habitacional. Em 2009, essa percentagem 

atingiu 28,2%. O crédito também fluiu em ritmo bom: o percentual de famílias com aces-

so a crédito imobiliário no Chile passou de 22,3% em 1996 para 31% em 2009. A renda 

média das famílias chilenas passou de US$ 1,6 mil ajustados à PPC para US$ 2,1 mil, ou 

seja, um crescimento de 27% no período, o que também favoreceu a redução do déficit.  

Essa evolução do crédito e do subsídio, assim como o próprio padrão de crescimento 

da renda das famílias, levaram à gradativa redução do déficit por precariedade, conforme 

esperado pelo modelo teórico e previsto pela análise econométrica. Esse mesmo padrão 

de evolução das variáveis renda, subsídio e crédito explica o crescimento das famílias 

conviventes em termos absolutos e relativos. No período, aumenta a renda de forma subs-

tancial e cresce o percentual de  famílias com acesso ao crédito, fatores que afetam positi-

vamente a probabilidade de uma família pertencer à essa componente do déficit. O cres-
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cimento das famílias conviventes parece não ter sido maior devido ao crescimento dos 

subsídios e a mudanças de outras variáveis.  

Vale mencionar que os resultados econométricos obtidos para o Chile com base nas 

informações primárias da Encuesta Casen corroboram as proposições teóricas desenvol-

vidas no Capítulo 1. Os três resultados teóricos novos, que não eram previstos pelos mo-

delos de mercado imobiliário, foram observados na análise econométrica do comporta-

mento do mercado chileno. Primeiro, o acesso ao subsídio interfere de forma decisiva na 

concessão de crédito, aumentando diretamente a probabilidade de obter crédito para as 

famílias dentro de um programa de subsídio. Segundo, o aumento do volume de subsídio 

reduz o número de famílias com capital habitacional abaixo do nível crítico, isso pode ser 

interpretado pela redução da precariedade. Terceiro, o subsídio não elimina necessaria-

mente o racionamento de crédito. Considerando que muitas das famílias no déficit não 

obtiveram crédito, mesmo em condições de demandá-lo, a permanência do déficit habita-

cional num ambiente de subsídio e crédito relativamente abundantes é, em certo sentido, 

uma evidência da permanência do mercado racionado. Isso também está refletido nos 

valores positivos dos efeitos da concessão de crédito (aumento da oferta) e do crescimento 

da renda sobre as famílias conviventes na baixa renda.  
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3. A experiência brasileira de crédito e subsídios para  
habitação e os determinantes do déficit de moradias  
 
 

O Capítulo 2 analisou a política de financiamento e a dinâmica do mercado habita-

cional no Chile. Na medida em que relacionam as interações entre renda, crédito e sub-

sídio, os resultados econométricos trouxeram informações importantes para a análise da 

política habitacional chilena, que se baseou na expansão de crédito e de subsídio num 

ambiente macroeconômico de crescimento com elevação da renda familiar. Os resulta-

dos econométricos corroboraram as conclusões teóricas do Capítulo 1. 

Este capítulo traz uma discussão do caso brasileiro – uma apresentação do sistema 

de financiamento habitacional e uma descrição mais aprofundada dos programas de 

subsídio no Brasil. Os programas de subsídio habitacional – sistemáticos, volumosos e 

de amplitude nacional – iniciaram com as reformas de 1964 e a criação do Sistema Fi-

nanceiro da Habitação (SFH) e do Banco Nacional da Habitação (BNH). Esse sistema 

foi responsável pelo financiamento com subsídio de mais de 2,4 milhões de moradias 

populares até 1982. Todavia, o SFH entrou em crise em 1982 em razão, principalmente, 

do descompasso entre os valores das prestações e os saldos devedores, o que levou à 

extinção do BNH em 1986. O número de unidades financiadas caiu e as instituições 

responsáveis pela política habitacional se desarticularam. 

Após um longo período de crise, o país constituiu um novo modelo de subsídios ha-

bitacionais. Na restruturação da politica habitacional se destacaram a criação do Pro-

grama de Subsídio Habitacional (2003), a do Sistema e do Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social (2004-05) e a do Programa Minha Casa Minha Vida (2009). Esse 

último programa aproximou a política de subsídio habitacional brasileira ao modelo 

chileno discutido no Capítulo 2.  

A seção 3.1 apresenta o contexto histórico. Na sequência, é feita uma discussão so-

bre as principais metodologias de mensuração do déficit habitacional no Brasil e uma 

comparação com a metodologia utilizada na dissertação, empregada no Capítulo 2 para 

analisar o Chile. É apresentada a evolução do déficit habitacional no Brasil e é feita uma 

comparação com a dinâmica do déficit habitacional naquele país. A seção final apresen-

ta as estimativas de um modelo de regressão logística que analisa os determinantes do 
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déficit habitacional no Brasil. Esses resultados são comparados com os da literatura e, 

novamente, é feita uma comparação com o caso chileno. 

3.1. O modelo de financiamento e a política habitacional  

 

3.1.1. Sistema Financeiro da Habitação 

 
Até a década de 1930, a responsabilidade pela construção de moradia no Brasil era 

toda da iniciativa privada, conforme apontam Azevedo e Andrade (1982). Com a indus-

trialização e a urbanização, o Estado passou a intervir nesse processo, provendo uma 

rede de infraestrutura e a construção dos primeiros conjuntos habitacionais. Em 1946, 

foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP), primeiro órgão nacional voltado à provi-

são de residências às populações carentes de baixo poder aquisitivo. Segundo Azevedo 

e Andrade (1982), esse órgão tinha como objetivo financiar: (i) obras urbanísticas de 

abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, assistência social e outras obras que 

visassem o bem estar da população; (ii) as indústrias de materiais de construção; (iii) 

estudos e pesquisas que visassem o barateamento de construções; e (iv) a construção de 

residências populares destinadas à venda a baixo custo ou à locação.  

Essas medidas mostram que havia à época a percepção de que não seria possível 

atacar o problema da moradia sem a resolução dos problemas de infraestrutura urbana 

(principalmente, saneamento básico). Acreditava-se ser necessário fortalecer o mercado, 

estimulando a produção de materiais. Contudo, essa tarefa era, segundo Azevedo e An-

drade (1982, p.22), “desproporcional à força, aos recursos e à maturidade institucional 

da Fundação da Casa Popular”. Mesmo com mudanças posteriores de escopo e priori-

dades, a Fundação da Casa Popular teve desempenho pouco expressivo. Até 1960, havi-

am sido construídas apenas 17 mil casas em todo o território nacional, um número pou-

co expressivo em relação às necessidades do país. Segundo os autores, as necessidades 

habitacionais brasileiras chegavam a 3,6 milhões de unidades no início da década de 

1950, sem contar as favelas e cortiços existentes nas periferias das cidades. 

Além da falta de crédito para a aquisição de moradias, o mercado de arrendamento 

não dava conta da demanda. Em 1942, havia sido aprovada a primeira Lei do Inquilina-

to, que estabelecia prazo indeterminado para contratos de locação residencial. Na práti-

ca, isso significava que, uma vez contratado o imóvel, o valor do aluguel permanecia o 

mesmo até o rompimento do contrato por vontade do locatário. Num ambiente de infla-
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ção, o valor real dos aluguéis depreciava com o tempo. Assim, a Lei do Inquilinato de-

sencorajava investidores privados a produzirem ou adquirirem imóveis para locação. 

Após o golpe militar, a Fundação da Casa Popular foi extinta e a lei n° 4.380, de 21 

de agosto de 1964,31 instituiu o Plano Nacional da Habitação e criou o Sistema Finan-

ceiro da Habitação, o Banco Nacional da Habitação e o Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo. Essas reformas se deram junto a uma profunda reformulação dos sistemas 

monetário e financeiro nacionais, conforme argumentam Martone et al (1986). O SFH 

reuniu os agentes responsáveis pela captação de fundos, pelas operações de financia-

mento para a aquisição da casa própria e pela construção e venda de moradias. Ao BNH 

foi atribuída a competência de orientar e controlar o SFH e de promover a construção e 

a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda32. O Serviço Federal de Habita-

ção e Urbanismo substituiu a FCP nas suas atribuições técnicas, que envolviam a pro-

moção de estudos e pesquisas para o desenvolvimento da habitação e da cadeia da cons-

trução.  

Esse conjunto de medidas institucionais constituiu, na prática, a primeira experiên-

cia brasileira de política estruturada de produção e financiamento de habitações de inte-

resse social em larga escala. O BNH representou, segundo Azevedo e Andrade (1982), 

uma inovação na política habitacional brasileira devido a três aspectos: (i) tratava-se de 

um banco de fomento, ao contrário da Fundação da Casa Popular que era uma agência 

pública atrelada ao orçamento da União; (ii) os financiamentos do BNH previam a cor-

reção monetária, anulando os efeitos nocivos da inflação sobre o crédito; e (iii) o BNH 

articulava o setor público (financiador da política) com o setor privado (executor da 

política). 

O Plano Nacional da Habitação instituiu, segundo Azevedo e Andrade (1982), um 

centro decisório unificado, que dispunha de normas e políticas padronizadas. Foi estabe-

lecida a divisão de trabalho entre a esfera pública e a privada em todas as etapas: capta-

ção de recursos, financiamento, construção e comercialização dos imóveis.  

A captação de recursos se deu por dois instrumentos básicos: (i) a poupança volun-

tária, constituída pelas cadernetas de poupança e pelas letras imobiliárias; e (ii) a pou-

                                                 
31 A lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, “Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de 
interesse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação 
(BNH), e sociedades de crédito imobiliário, as letras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urba-
nismo e dá outras providências.” 
32 O BNH não deveria atuar diretamente com o público no financiamento, compra, venda ou construção 
de moradias; isso deveria ser feito por agentes executivos (públicos ou privados). 
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pança compulsória proveniente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).33 

O financiamento dispunha de um agente para cada segmento: (i) para o mercado popu-

lar, que reunia as famílias com renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos34, os agentes 

eram as Companhias Habitacionais (Cohabs), empresas estatais de controle dos gover-

nos estaduais ou municipais; e (ii) para o mercado de renda média, os agentes eram pri-

vados as Sociedades de Crédito Imobiliário (SCIs), as Associações de Poupança e Em-

préstimos (APEs) e as Caixas Econômicas. A construção dos empreendimentos imobili-

ários era de responsabilidade da iniciativa privada, embora as Cohabs também pudes-

sem atuar como empreendedoras. A comercialização dos imóveis era realizada por 

agentes promotores (públicos ou privados) que contratavam o financiamento com o 

BNH. 

Em 1967, foi criado o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), com 

o intuito de equilibrar a evolução dos saldos devedores e as prestações. Em 1969, foi 

criado o Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) cujo objetivo era resolver os pro-

blemas de diferenças entre os reajustes das prestações (anuais) e os saldos devedores 

(trimestrais). Além disso, nesse período também foi instituída a prática de subsídios 

cruzados, que consistia na cobrança de taxas de juros crescentes em função do valor do 

financiamento. 

O SFH foi fundamental para o crescimento econômico do país e para o desenvolvi-

mento urbano, pois gerou grande volume de crédito para as famílias de baixa renda e 

orientou um volume grande de recursos para o investimento. O número total de habita-

ções financiadas por ano era de pouco mais de 8,5 mil em 1964. O sistema atingiu o 

recorde de 627 mil unidades financiadas em 1980, ano em que, segundo Castelo (1997), 

o SFH chegou a atender 70% do incremento anual da demanda por domicílios – dados 

na tabela do Anexo 3.1. É importante destacar que, entre 1964 e 1980, 32% das unida-

des habitacionais financiadas pelo SFH atendiam ao mercado popular, o que evidencia o 

caráter social da política.35 

Entretanto, o SFH passou por uma profunda crise entre 1982 e 2003, a qual envol-

veu a falência e encerramento do Banco Nacional da Habitação em 1986 e a consequen-

te redução drástica do número de unidades financiadas. O Gráfico 3.1 ilustra bem essa 

                                                 
33 Os depósitos das famílias no FGTS também serviam de poupança prévia para a compra da casa própria 
do trabalhador, complementando os demais fundos (crédito e subsídio). 
34 Posteriormente, esse segmento passou a incluir famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos. 
35 A Carteira de Operações Sociais do BNH, que reunia os créditos para a baixa renda, financiou pouco 
mais de 1 milhão de unidades habitacionais entre 1964 e 1980, para um total de 3,113 milhões de unida-
des financiadas pelo SFH no período.   
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rápida desestruturação do crédito imobiliário no Brasil. O sistema, que chegou a atender 

65% da demanda por novas moradias entre 1980 e 1982, não foi capaz de atender nem 

10% da demanda entre os anos de 1983 a 1986. O volume médio anual de unidades fi-

nanciadas caiu de 545 mil no primeiro período para apenas 82 mil no segundo momen-

to.  

Gráfico 3.1. Unidades habitacionais financiadas pelo SFH 

 
Fonte: Banco Nacional da Habitação e Caixa Econômica Federal. 

 
A crise do SFH na década de 1980 foi causada essencialmente pelo descompasso en-

tre os valores das prestações e os saldos devedores. Para lidar com essa possibilidade, 

havia sido criado o FCVS. O fundo cobria as diferenças entre ativos e passivos do sistema 

e era financiado por uma contribuição compulsória nas prestações de todos os mutuários. 

Enquanto a prestação não fosse reajustada com base na inflação passada, o que ocorria a 

cada 12 meses, as diferenças de correção dos saldos devedores, corrigidos a cada 3 meses 

em sincronia com a correção dos saldos de caderneta de poupança, eram cobertas com 

recursos do fundo. Contudo, a aceleração da inflação, que atingiu 100% ao ano em 1982, 

e 239% ao ano em 1985, tornou os recursos efetivos do FCVS insuficientes e essa cober-

tura passou a ser meramente contábil. O desequilíbrio contábil acumulou-se rapidamente 

e, em 1986, durante o Plano Cruzado, os saques das cadernetas de poupança reduziram 

ainda mais a disponibilidade de fundos para novos financiamentos.   

É importante destacar que, após a crise de 1982, o SFH não foi capaz de atender sa-

tisfatoriamente a parcela de menor poder aquisitivo. Essa população necessitava de polí-

ticas específicas de financiamento e de subsídio para suprir suas necessidades de mora-
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dia, o que efetivamente deixou de existir. Em 1986, o BNH foi extinto e o Plano Nacio-

nal da Habitação foi desarticulado. O BNH foi incorporado à Caixa Econômica Federal 

(CEF), o que explicitou, segundo Dias e Garcia (2011a), a falta de proposta viável à 

época para equacionar os problemas do setor. A CEF passou a ser a única a operar o 

FGTS, mas sem dispor dos instrumentos de planejamento, articulação e formulação de 

políticas. O governo federal perdeu sua capacidade de gestão da política habitacional e 

seu investimento no setor tornou-se irrisório. Os investimentos dos governos estaduais, 

principalmente do estado de São Paulo, aumentaram gradativamente, mas não em mag-

nitude suficiente para repor a queda do investimento federal. 

Ao longo de duas décadas acumulou-se um passivo social gigante, o déficit habita-

cional, e caiu drasticamente o volume de investimento das famílias de classe média. 

Esses anos também foram marcados por grande instabilidade da economia, com altas 

taxas de inflação e ausência de crescimento. Mesmo com a estabilização dos preços em 

1994, devido ao Plano Real, o setor habitacional manteve seus resultados ruins até 2006. 

Segundo Dias e Garcia (2011a), é consenso que a recuperação do crédito e o enga-

jamento do setor nos anos recentes são consequência de avanços institucionais que ocor-

reram a partir do final da década de 1990. O Quadro 3.1, extraído de Dias e Garcia 

(2011a), resume esses avanços, os quais gradativamente recuperaram: (i) a credibilidade 

do sistema de financiamento, consolidando as garantias reais para credores; (ii) a capa-

cidade de gestão do setor público federal, com a criação do Ministério das Cidades 

(2003) e do novo Plano Nacional de Habitação (2008); e (iii) os instrumentos de política 

de subsídio, com o PSH, o SNHIS e o FNHIS (2003, 2005).  

Nesses anos, o crédito imobiliário ressurgiu. Conforme ilustra o Gráfico 3.1, o nú-

mero de unidades financiadas saltou de 68 mil em 1996 para mais de 250 mil em 2001e 

2002. A partir de 2006, o SFH voltou a financiar mais de 500 mil famílias por ano. Em 

2009, o volume de crédito imobiliário concedido bateu recorde (R$ 49 bilhões).  
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Quadro 3.1 Avanços institucionais na política habitacional brasileira 

1997   A lei 9.514 instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), que estabeleceu uma conexão direta entre o mercado de 

capitais e o negócio imobiliário. Foram criadas as companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituídos os Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRIs) e introduzida a alienação fiduciária de bens imóveis, que conferiu mais rapidez nas execuções de ga-

rantias. 

2001   A lei 10.257 (Estatuto da Cidade) regulamentou o capítulo de política urbana (artigos 182 e 183) da Constituição Federal. Definiu a 

função social da cidade e da propriedade urbana e delegou tarefa para os municípios, oferecendo a estes um conjunto de instru-

mentos de intervenção sobre seus territórios. 

2002   A resolução 3.005 do Banco Central determinou alterações na contabilização do Fundo de Compensação de Variações Salariais 

(FCVS), aumentando a parcela de recursos destinada ao financiamento habitacional. Os efeitos expansivos foram ampliados pela 

resolução 3.177, de 2004. 

2003   A criação do Ministério das Cidades representou um marco institucional na rearticulação da política habitacional e de infraestrutu-

ra urbana no país. 

2003/04 O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), regulamentado pela lei nº 10.998 e o decreto nº 5.247, passou 

a utilizar recursos orçamentários para subsidiar operações de financiamento e parcelamento habitacionais de interesse social. 

2004   A definição do patrimônio de afetação, com a lei 10.931, visou proteger o adquirente de imóveis em caso de insolvência ou negli-

gência do incorporador, evitando-se a perda dos recursos pagos no período de construção. 

2004   A lei 10.931 também possibilitou a continuidade de pagamento do valor incontroverso das obrigações decorrentes de operações 

imobiliárias. Antes da lei, ao questionar judicialmente o valor das prestações, o mutuário deixava de pagar ao credor todo o valor da 

prestação, depositando-a integralmente em juízo. Depois, o mutuário deve discriminar na petição inicial as parcelas das obrigações 

com as quais não concorda e as que não são objeto de questionamento. 

2005   O Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS e FNHIS) foram criados pela lei federal nº 11.124 com 

o objetivo de integrar todos os programas destinados à habitação de interesse social de todas as esferas de governo.  

2008   O Plano Nacional da Habitação (PlanHab), consolidado em 2008, estabelece as diretrizes da política habitacional. Trata-se de um 

documento amplo, que abordou a integração com política urbana e trouxe inovações com relação à política voltada às famílias de 

baixa renda.  

Fonte: Dias e Garcia (2011a). 

3.1.2. O subsídio habitacional no Brasil 

Os programas de subsídio habitacional de grande porte e de amplitude nacional sur-

giram com a formação do SFH em 1964. O modelo adotado naquela época foi funda-

mental para o financiamento em larga escala de imóveis para a baixa renda e seu dese-

nho original prevaleceu até o início dos anos 2000, quando se iniciou um processo de 

reformulação. A nova política de subsídio do governo Federal iniciada em 2003 apro-

ximou o sistema brasileiro do modelo adotado no Chile, em que o subsídio é explícito, 

proporcional ao valor do bem e é empregado diretamente para o pagamento do imóvel.  

No SFH, o subsídio para a moradia de baixa renda se dava de duas formas. A pri-

meira transferia recursos por meio da doação de terrenos e infraestrutura para os conjun-

tos habitacionais. Essa transferência era feita pelas prefeituras, governos estaduais e 

pela União, e esses recursos cobriam parte dos custos dos empreendimentos. A outra 

forma de subsídio estava nas taxas de juros dos empréstimos feitos com recursos do 
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FGTS. Os agentes dessa política eram as Companhias Habitacionais (Cohabs), criadas 

em meados da década de 1960.  

As Cohabs foram criadas com a atribuição de serem os agentes promotores do BNH 

para o mercado popular. Eram sociedades de economia mista controladas pelo setor 

público. Os planos e programas das Cohabs, bem como os projetos de construções, de-

viam ser aprovados pelo BNH e os recursos utilizados para o financiamento vinham do 

FGTS. Nos projetos das Cohabs, as prefeituras quase sempre assumiam os encargos da 

urbanização do terreno. Algumas vezes, o poder público local também participava com 

a doação do terreno e, em outras situações a própria companhia o adquiria a preços de 

mercado. A construção das residências era realizada por empresas privadas escolhidas 

por licitação pública (uma para cada projeto).  

Em essência, essa organização é a mesma até os dias atuais, muito embora as Co-

habs tenham passado por momentos muito distintos. Segundo Azevedo e Andrade 

(1982), entre 1964 e 1980, a trajetória das Cohabs pode ser dividida em três fases, que 

passam por sua implantação, queda e revigoramento. 

A primeira fase, que vai de 1964 a 1969, é o período de implantação. Nesse período, 

entraram em operação o BNH e o SFH e foram constituídos os recursos do FGTS – todo 

mês passaram a ser recolhidos para o fundo 8% da folha de pagamentos dos empregados 

com carteira de trabalho do país. O início do programa foi bem sucedido, e as Cohabs 

comandaram a produção um volume grande de moradias. Entre 1964 e 1969, foram 

financiadas 290 mil moradias com recursos do FGTS, o que representou 68% dos finan-

ciamentos do SFH.36  

De 1970 a 1974, houve uma perda de dinamismo das Cohabs. Foram financiadas 

apenas 277 mil unidades, um fluxo anual que era quase a metade do volume financiado 

em 1969. Todavia, houve um aumento do financiamento de moradias para o mercado 

médio, pois este era mais atrativo, com preços mais elevados e maior margem de remu-

neração tanto para agentes financeiros como para construtores. Esse quadro piorou com 

o agravamento da situação econômica das famílias no mercado popular, que levou a 

atrasos no pagamento das prestações e um elevado índice de inadimplência. Como afir-

mam Azevedo e Andrade (1982):  

(...) à medida que ganha vulto e se alastra o fenômeno da inadimplência, as 
Cohabs se tornam vulneráveis financeiramente, desfazendo-se o sonho inicial 
de construir moradias para famílias de menor poder aquisitivo em moldes 
empresariais. (Azevedo e Andrade 1982, p.90). 

                                                 
36 Ver dados na tabela do Anexo 3.1.  
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Entre 1975 e 1980, contudo, ocorreu um revigoramento das Cohabs e a situação foi 

totalmente revertida. A inadimplência – prestações com mais de 3 meses de atraso – 

reduziu-se a 12,6% dos contratos. Além disso, para contornar a crise, houve ampliação 

de mercado: inicialmente as Cohabs atendiam famílias com renda mensal entre 1 e 3 

salários mínimos, e nesse período passaram a atender famílias com renda mensal até 5 

salários mínimos. Com essa medida, as Cohabs privilegiaram as classes mais altas do 

mercado popular (de 3 a 5 salários mínimos). O número de unidades financiadas pelo 

FGTS foi de 1,372 mil entre 1975 e 1980. 

O aumento de preços dos imóveis e dos aluguéis residenciais levou às famílias da 

classe de renda média-baixa a ver as Cohabs como uma alternativa econômica. Os fatos 

de essas companhias não visarem lucro, de terem parte da construção subsidiada pelas 

prefeituras (infraestrutura e terrenos) e de financiarem com taxas de juros reduzidas 

colocaram sua oferta em situação privilegiada no mercado imobiliário. Nesse período, 

era comum que as casas das Cohabs fossem alugadas por valor superior ao das presta-

ções e que houvesse cobrança de ágios significativos na transferência de financiamento. 

Assim, os inadimplentes praticamente desapareceram, pois, caso um mutuário tivesse 

dificuldade de arcar com os encargos de compra, poderia repassar o imóvel obtendo 

lucro por meio de ágio, ou simplemente alugá-lo por quantia superior à prestação men-

sal. 

O Gráfico 3.2 traz a participação das unidades habitacionais financiadas pelo FGTS 

na demanda total por novas moradias no Brasil. Durante o período de revigoramento das 

Cohabs, as operações dessas companhias com recursos do FGTS chegaram a atender 

mais de 40% da demanda por novas moradias no país. Mas a crise do SFH mencionada 

anteriormente e o aumento do desemprego, que teve consequências negativas sobre os 

fluxos do FGTS, levaram a redução abrupta das novas operações das Cohabs. De 1983 a 

1989, o número de unidades financiadas pelas Cohabs com recursos do FGTS totalizou 

374,7 mil, o que corresponde a uma média de 53,5 mil unidades por ano. Esse volume é 

quase 1/5 do número de unidades financiadas nos sete anos anteriores a esse período 

(1976 a 1982), que foi de 253,6 mil por ano.  
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Gráfico 3.2. Percentagem das novas moradias surgidas em cada ano 

 que foram financiadas com recursos do FGTS 

 
Fonte: Banco Nacional da Habitação, Caixa Econômica Federal e IBGE. 

 

O volume de operações das Cohabs com recursos dos FGTS apenas voltou a crescer 

em 1990 e 1991. Contudo, esse crescimento foi desastroso. O Governo Collor, no pri-

meiro ano de mandato, iniciou um programa inconsequente de construção de moradias 

populares financiadas com recursos do FGTS que exauriu em menos de dois anos toda 

capacidade de financiamento do fundo, levando-o a uma situação quase falimentar. 

Nesses dois anos, o número de unidades financiadas com recursos do FGTS superou 

525 mil – quase 263 mil unidades por ano. Em consequência disso, nos anos subsequen-

tes (1992 a 1996), o número de unidades financiadas pelas Cohabs caiu para menos de 

20 mil por ano. Apenas em 1997, o FGTS se recuperou financeiramente e reiniciou as 

operações de financiamento.  

O modelo de subsídios do SFH ainda é operado por companhias habitacionais estadu-

ais e municipais. Em linhas gerais, esse modelo liga a concessão do subsídio diretamente 

à obtenção do crédito, uma vez que as Cohabs repassam valores do FGTS para os com-

pradores e empregam outros recursos públicos para custear suas operações. O valor finan-

ciado para os moradores não incorpora necessariamente o custo do terreno e da infraestru-

tura e, por vezes, sequer cobre o custo de construção. A oferta nesse sistema é pública, o 

que significa dizer que as moradias são construídas por encomenda do poder público e, 

após a construção, são distribuídas à demanda.  



 87 

Essas características do modelo de subsídios do SFH limitaram historicamente seu de-

senvolvimento. Como os recursos públicos são empregados em toda operação, e não ape-

nas para a concessão de subsídios, o crescimento de despesas não ligadas à atividade fim 

reduz a disponibilidade de fundos. Como as Cohabs licitam as obras e a compra de terre-

nos, o processo de produção segue o ritmo do poder público. De outro lado, o sistema 

fechado impede as Cohabs de obterem fundos da iniciativa privada para o financiamento; 

elas estão restritas aos recursos do FGTS. Por fim, vale mencionar que os subsídios não 

são explícitos, ou seja, não se conhece o quanto de recursos públicos está embutido no 

valor de cada imóvel. 

Levando em conta os aspectos acima mencionados, o estado de inoperância das insti-

tuições públicas voltadas à habitação e a notória carência de recursos, a política de subsí-

dios iniciou uma nova fase em meados dos anos 2000 por motivação direta do governo 

federal. Segundo Inês Magalhães, Secretária Nacional de Habitação do Ministério das 

Cidades, a implantação da nova política nacional de subsídios e de crédito para a baixa 

renda deu-se em dois momentos:  

Ao analisar os dois governos do presidente Lula, se veem claramente dois 
momentos. No primeiro mandato, houve uma preocupação com a regulação. 
Os marcos regulatórios, seja da habitação seja do saneamento, foram debati-
dos, revisados e fortalecidos. A escassez de recursos fez com que o governo 
federal se concentrasse em melhorar o foco dos programas e remontar a insti-
tucionalidade da habitação, reforçando seu caráter de política federativa. Na 
remontagem do sistema, houve a preocupação de que as prefeituras e os go-
vernos estaduais retomassem a sua capacidade de planejamento. Resgatou-se, 
repactuou-se e aprovou-se o primeiro projeto de lei de iniciativa popular que 
constituía o FNHIS.  

O segundo mandato é o momento do incremento dos investimentos. A políti-
ca habitacional elegeu dois focos de aplicação dos recursos, os quais se com-
plementam e dão sustentabilidade à própria política: a urbanização de favelas 
e a produção habitacional. Em 2007, quando o PAC (programa de Aceleração 
do Crescimento) foi lançado, colocou-se como meta o atendimento de cerca 
de 1,8 milhão de moradores em favelas para implantar infraestrutura, melho-
rar as condições de moradia e integrar esses territórios à malha urbana. Isso é 
um esforço de resgatar um pedaço dessa cidade, dando condições de habitabi-
lidade e de melhorar as potencialidades das comunidades para que elas pos-
sam ter melhor padrão de vida. (Anexo 3.5) 

 

As mudanças estão contidas no Programa de Subsídio à Habitação (PSH), no Siste-

ma e no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS e FNHIS) e no Pro-

grama Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Em 2003, foi criado o PSH que tem como 

objetivo oferecer moradia adequada às famílias de baixa renda (até 3 salários mínimos). 

O programa concede subsídio para complementar o preço de compra de unidades resi-

denciais em duas modalidades: com carta de crédito individual (recursos do FGTS) ou 
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no financiamento de imóveis na planta. O valor do subsídio varia de acordo com a loca-

lização do imóvel37. Esse programa é operado com recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU) e também dos estados e municípios, como complementação aos recursos 

federais. Esse programa direcionou as ações federais na concessão de subsídios para a 

habitação, criando uma linha alternativa que leva os recursos de subsídio diretamente à 

população (carta de crédito e compra de imóveis na planta). 

O SNHIS e FNHIS foram instituídos pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 

2005, com o intuito de suprir as necessidades habitacionais da população de mais baixa 

renda. O SNHIS tem como objetivos: (i) implantar programas de investimento e subsí-

dio que promovam o acesso à moradia digna e sustentável à população de menor renda 

e (ii) acompanhar e apoiar às instituições e órgãos que atuem no setor da habitação de 

interesse social. Os recursos do sistema vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), do FGTS e do FNHIS. Este último fundo foi criado para centralizar os recursos 

orçamentários dos programas do SNHIS. É mantido com recursos do Fundo de Apoio 

ao Desenvolvimento Social, do OGU, de empréstimos externos e internos, de contribui-

ções e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação 

nacionais ou internacionais e de receitas de operações realizadas pelo próprio fundo. 

Claramente, a iniciativa de criar o SNHIS, e um fundo de apoio, buscou trazer o go-

verno federal de volta à linha de frente da política habitacional brasileira, papel que 

exerceu de 1964 ao final dos anos 1980. A centralização das operações de subsídios em 

um único sistema dá maior transparência e impõe regras iguais para os programas de 

governo. Além disso, as regras do FNHIS incentivam a participação de estados e muni-

cípios, ao privilegiar recursos para os governos que mais se empenham com contrapar-

tidas.  

A concessão de subsídios habitacionais do SNHIS segue diretrizes únicas e estabe-

lece regras que garantem justiça social e controle. Esses princípios estão dispostos no 

Artigo 23, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005:  

 
§ 1o Para concessão dos benefícios de que trata este artigo serão observadas 
as seguintes diretrizes: 
        I – identificação dos beneficiários dos programas realizados no âmbito 
do SNHIS no cadastro nacional de que trata o inciso VII do art. 14 desta Lei, 
de modo a controlar a concessão dos benefícios; 

                                                 
37 Na época do lançamento do programa, em 2003, o valor do subsídio variava de R$ 4,5 mil a R$ 8 mil, 
podendo ter um acréscimo de mais R$ 2 mil para os domicílios situados nas regiões metropolitanas de 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
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        II – valores de benefícios inversamente proporcionais à capacidade de 
pagamento das famílias beneficiárias; 
        III – utilização de metodologia aprovada pelo órgão central do SNHIS 
para o estabelecimento dos parâmetros relativos aos valores dos benefícios, à 
capacidade de pagamento das famílias e aos valores máximos dos imóveis, 
que expressem as diferenças regionais; 
        IV – concepção do subsídio como benefício pessoal e intransferível, 
concedido com a finalidade de complementar a capacidade de pagamento do 
beneficiário para o acesso à moradia, ajustando-a ao valor de venda do imó-
vel ou ao custo do serviço de moradia, compreendido como retribuição de 
uso, aluguel, arrendamento ou outra forma de pagamento pelo direito de 
acesso à habitação; 
        V – impedimento de concessão de benefícios de que trata este artigo a 
proprietários, promitentes compradores, arrendatários ou cessionários de 
imóvel residencial; 
        VI – para efeito do disposto nos incisos I a IV do caput deste artigo, es-
pecificamente para concessões de empréstimos e, quando houver, lavratura 
de escritura pública, os contratos celebrados e os registros cartorários deverão 
constar, preferencialmente, no nome da mulher. 
        § 2o O beneficiário favorecido por programa realizado no âmbito do 
SNHIS somente será contemplado 1 (uma) única vez com os benefícios de 
que trata este artigo. (Artigo 23 da Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 
2005) 

 

O SNHIS constituiu um passo adicional na formatação de um novo desenho do sub-

sídio habitacional no Brasil. Os aspectos mais importantes foram: (i) os subsídios torna-

ram-se explícitos; (ii) seu valor tornou-se inversamente proporcional à capacidade de 

pagamento das famílias; (iii) o subsídio tornou-se universal, pessoal e intransferível; e 

(iv) o subsídio é concedido uma única vez.  

A política de subsídio habitacional mais recente é o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV), lançado em março de 2009. Este programa, diferentemente do modelo 

das companhias habitacionais, dá subsídio aos compradores de imóveis, deixando a 

oferta e a produção da moradia a cargo da iniciativa privada. O terreno e as obras de 

infraestrutura podem ser doados pelo município, constituindo contrapartida. O PMCMV 

propôs a meta de construção de 1 milhão de moradias populares para famílias com ren-

da de até dez salários mínimos, o que permitiria reduzir em 14% o déficit habitacional 

brasileiro, estimado em 7,2 milhões para o ano de 2008 segundo dados de Ministério 

das Cidades (2009).  

O programa está dividido em dois subprogramas atrelados à faixa de renda do públi-

co alvo: o primeiro abrange as famílias com renda de até três salários mínimos e o se-

gundo, as famílias com renda entre três e dez salários mínimos. As regras de cada sub-

programa são bem distintas.  

Para as famílias com renda de zero a três salários mínimos, o programa dispôs re-

cursos para a aquisição pela Caixa Econômica Federal (CEF) de empreendimentos na 
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planta ofertados pela iniciativa privada (estimativa de 400 mil unidades) em municípios 

com população igual ou maior que 100 mil habitantes, podendo contemplar os municí-

pios entre 50 mil e 100 mil habitantes em casos especiais. São priorizados os estados e 

municípios que ofereceram maior contrapartida financeira, infraestrutura para o empre-

endimento, terreno e desoneração fiscal. São priorizados os empreendimentos com me-

nor valor de aquisição das unidades habitacionais, existência de infraestrutura e em re-

gime de loteamento. Além disso, o programa prevê o atendimento a regiões que rece-

bem impacto de grandes empreendimentos de infraestrutura, tais como usinas hidrelétri-

cas e portos. 

Nesse programa, os estados e municípios devem realizar gratuitamente o cadastro da 

população e indicar as famílias à CEF. As construtoras devem apresentar seus projetos 

às Superintendências Regionais da CEF. A CEF contrata a operação, acompanha a exe-

cução da obra, libera recursos e, após a conclusão do empreendimento, contrata o parce-

lamento com as famílias selecionadas. Os empreendimentos devem ser compostos de 

casas térreas ou prédios, cujos projetos seguem especificações pré-definidas, e com li-

mites de até 500 unidades por módulo, ou condomínios segmentados em 250 unidades. 

O valor de cada unidade habitacional é definido de acordo com o tipo (casa ou aparta-

mento) e a localidade, variando de R$ 37 mil a R$ 52 mil.38 

Para a aquisição do imóvel não é necessária a análise de risco de crédito. Basta a 

apresentação da documentação pessoal, do comprovante de renda (formal ou informal) e 

verificação no Cadastro Único (CADÚNICO) e no Cadastro Nacional de Mutuários 

(CADMUT). O proponente não pode ter sido beneficiado anteriormente em programas 

de habitação social do governo, ou possuir casa própria ou em financiamento em qual-

quer unidade da Federação. A prestação deve ser equivalente a 10% da renda familiar 

durante 10 anos, com valor mínimo de R$ 50,00, corrigida pela TR. O financiamento 

deve ser feito sem cobrança de entrada, sem pagamentos durante a obra e sem cobrança 

de seguro por Morte e Invalidez Permanente (MIP) ou Danos Físicos do Imóvel (DFI). 

Além disso, o registro do imóvel é isento de custo e deve ser feito preferencialmente no 

nome da mulher. 

O subprograma para as famílias com renda de até dez salários mínimos conta com 

financiamento à produção e à aquisição das moradias. Para a produção de habitação 

                                                 
38 Esses valores referem-se ao período de março de 2009 a agosto de 2010. Em setembro de 2010, esses 
valores foram corrigidos para acomodar a inflação do período. Os valores anunciados em 2011, maiores 
que os anteriores, referem-se à fase II do programa que vai de 2011 a 2014.  
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popular, o programa prevê o financiamento às empresas de construção civil, o qual deve 

ser feito com recursos da União e do FGTS e a empresa tem prazo de até 24 meses após 

o término da obra para o pagamento. O acompanhamento da obra é feito pela CEF e não 

há especificação de padrão construtivo. 

A aquisição da unidade habitacional é feita mediante financiamento pela CEF que 

requer uma análise de risco e capacidade de pagamento, a qual é realizada pelas agên-

cias. O sistema de amortização que define o valor das prestações é o sistema Price ou o 

SAC39 e os juros nominais variam de acordo com a faixa de renda da família. Para famí-

lias com renda entre 3 e 5 salários mínimos, os juros são de 5% ao ano mais TR; para as 

famílias com renda entre 5 e 6 salários mínimos, os juros de 6% ao ano mais TR; e para 

as famílias com renda entre 6 e 10 salários mínimos, os juros são de 8,16% ao ano mais 

TR.40  

O financiamento pode ser de até 100% do valor do imóvel conforme a capacidade 

de pagamento, com entrada opcional e pagamento mínimo durante a obra. As famílias 

com renda entre 3 e 6 salários mínimos são beneficiadas com subsídio dos recursos do 

FGTS. As famílias com renda entre 6 e 10 salários mínimos têm acesso ao Fundo Ga-

rantidor da Habitação41. 

A nova política de subsídios e, em particular, o PMCMV merecem alguns comentá-

rios. A nova política de subsídios iniciada em meados dos anos 2000 provocou grandes 

transformações na forma de intervenção do Estado na habitação que havia sido constitu-

ída em 1964. De um lado, as reformas recentes recolocaram a União no centro das ações 

de transferência de recursos e planejamento, aproximando os agentes responsáveis pelo 

crédito (CEF, FGTS etc.) com os estados e municípios. Os programas criaram linhas 

alternativas ao modelo das Cohabs para levar os recursos de subsídio diretamente à po-

pulação, deixando a oferta e a produção da moradia para baixa renda a cargo da iniciati-

va privada. 

                                                 
39 SAC é a sigla de sistema de amortização constante. O método Price gera prestações constantes e é um 
sistema em que a amortização é crescente. 
40 A TR é a taxa referencial, um tipo de taxa primária empregada para recompor os valores monetários de 
dívidas, mas que não é formalmente um indexador.  
41 O Fundo Garantidor da Habitação foi criado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com o 
intuito de garantir a capacidade de pagamento das famílias durante o período de vigência do financiamen-
to habitacional. Ele é mantido com recursos do próprio mutuário que integraliza cotas de 0,5% do valor 
da prestação destinada à cobertura de perda de renda (desemprego) e 1,50% a 6,64% do valor da presta-
ção, de acordo com a idade do mutuário, destinada à cobertura de sinistros de morte e invalidez perma-
nente e danos físicos do imóvel. O fundo dá garantia de 36 prestações para famílias com renda até 5 s.m., 
de 24 prestações para famílias com renda entre 5 e 8 s.m. e de 12 prestações para família com renda entre 
8 e 10 s.m. 
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O subsídio tornou-se universal, pessoal e intransferível e seus valores tornaram-se 

explícitos e inversamente proporcionais à capacidade de pagamento das famílias, em 

atenção aos princípios de equidade e universalidade. Com essas mudanças, o modelo de 

subsídio no Brasil aproximou-se do padrão das políticas no Chile, que dirige recursos de 

subsídio para a moradia de interesse social. Esses recursos constituem parte do paga-

mento dos imóveis adquiridos pelas famílias no mercado imobiliário – formado princi-

palmente por empresas privadas. Com isso, diminui a necessidade de crédito por imóvel 

e, consequentemente, reduz-se o risco de crédito, como foi apresentado no Capítulo 2 

desta dissertação. Nesse sentido, as mudanças da política habitacional no Brasil devem 

ter efeito significativo sobre o mercado imobiliário, com consequências para a dinâmica 

do déficit habitacional.  

Vale mencionar, por fim, que o PMCMV foi adotado, de fato, como uma política 

anticíclica no mercado imobiliário – a qual, pelo volume de recursos envolvidos, teria 

efeito macroeconômico. Na visão teórica exposta no Capítulo 1, mostrou-se que uma 

política de subsídios pode ser usada como uma medida anticíclica no mercado imobiliá-

rio, uma vez que ela tem os mesmos efeitos que a oferta global de fundos na economia. 

No momento de crise (2008-09), em que os fundos para investimento tornaram-se es-

cassos, o programa compensaria a tendência recessiva acentuada. Sobre o momento de 

implantação do programa e as intenções explícitas do governo federal, Inês Magalhães, 

Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, diz:  

Com os projetos do PAC em andamento e o mercado imobiliário em recupe-
ração, veio a crise internacional e, nesse contexto, a habitação foi escolhida 
como o instrumento para combater a recessão. Eu sempre reforço que isso foi 
um mérito do governo, porque poderia ter sido escolhida outra área da cons-
trução civil para cumprir o mesmo papel. A construção civil, como se sabe, é 
intensiva em mão de obra e os insumos são nacionais. Por isso é utilizada 
como uma estratégia de enfrentamento de crises dessa natureza. A escolha da 
habitação, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, juntou dois atri-
butos que o governo Lula valoriza muito: crescimento e justiça social. Ele ge-
ra um processo de crescimento econômico capaz de diminuir as desigualda-
des. (Anexo 3.5) 

 

3.2. Déficit habitacional no Brasil 

 
Essa seção analisa o déficit habitacional no Brasil e compara sua evolução com a 

do déficit habitacional chileno, apresentado no Capítulo 2. Para possibilitar a compara-

ção, foi usada a mesma metodologia de estimação. Todavia, no Brasil há três metodolo-

gias reconhecidas de estimação do déficit habitacional: a desenvolvida pela Fundação 
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João Pinheiro (FJP), a do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) e a do Sindicato da 

Construção Civil de São Paulo (Sinduscon-SP). Antes da comparação da evolução dos 

déficits habitacionais brasileiro e chileno, cabe descrever e a comparar as metodologias 

de estimação do déficit no Brasil e sua relação com o método empregado nesta disserta-

ção.  

3.2.1. Metodologias de estimação 

 

A metodologia atual de cálculo do déficit habitacional brasileiro foi desenvolvida 

pela Fundação João Pinheiro, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). O estudo empírico que aplicou essa metodologia foi realiza-

do em 1995, com base nos dados do Censo Demográfico de 1991. Desde então, a meto-

dologia vem sendo aprimorada. A versão apresentada a seguir foi baseada na publicação 

Fundação João Pinheiro (2009). 

A FJP segue dois pressupostos básicos no desenvolvimento de sua metodologia: 

(i) as necessidades de moradias não devem ser definidas de forma idêntica para todos os 

estratos de renda, visto que a sociedade é muito desigual; e (ii) é inadequada uma abor-

dagem que reduza a discussão das carências habitacionais a um conceito estrito de défi-

cit habitacional. A primeira premissa implica que as classes sociais têm tratamento dis-

tinto na definição do déficit. A segunda premissa implica um tratamento amplo ao tema 

das necessidades habitacionais. Além do déficit habitacional estrito, a FJP analisa a ina-

dequação de moradias. O déficit habitacional pode ser entendido como a noção imediata 

e mais intuitiva de necessidade de construção de novas moradias para solucionar os 

problemas sociais de habitação. Já o conceito de inadequação de moradias está relacio-

nado a problemas estruturais que comprometem a qualidade de vida dos moradores.  

Mais especificamente, o conceito de déficit habitacional adotado pela FJP engloba 

as moradias sem condições de serem habitadas pela precariedade de suas construções ou 

em virtude de desgaste da estrutura física. Inclui as famílias que dividem um mesmo 

domicílio, ou seja, as famílias conviventes. Também pertencem ao déficit os moradores 

de baixa renda cujo aluguel onera de forma excessiva o orçamento familiar42 e aqueles 

que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade de pessoas. Consi-

                                                 
42 O tratamento distinto da classe de menor poder aquisitivo no que diz respeito ao peso do aluguel no 
orçamento pode ser justificado pelo argumento teórico desenvolvido no Capítulo 1. Essa classe, pela 
privação de riqueza, não tem acesso ao crédito e tampouco tem condições de autofinanciar uma moradia 
adequada. Assim, viver em moradia alugada não é uma opção das famílias, mas sim uma contingência.  
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dera, ainda, as moradias em imóveis e locais com fins não residenciais (domicílios im-

provisados).  

O déficit habitacional pode ser dividido em duas classes: (i) “déficit por reposição 

de estoque” que se refere aos domicílios rústicos, ou seja, que não apresentam paredes 

de alvenaria ou madeira aparelhada; e (ii) “déficit por incremento de estoque”, que en-

globa os domicílios improvisados, parte da coabitação familiar e dois tipos de domicí-

lios alugados: os fortemente adensados  e aqueles em que famílias pobres (renda famili-

ar até três salários mínimos) pagam 30% ou mais da sua renda familiar para o locador. 

Os domicílios inadequados, segundo a FJP são aqueles que não proporcionam 

condições desejáveis de habitação, mas que não requerem a construção de novas mora-

dias. Necessitam apenas de reparo ou ampliação. Nessa classificação estão: os domicí-

lios próprios com adensamento excessivo de moradores, os com carência de infraestru-

tura, os com problemas de natureza fundiária, os com cobertura (telhado) inadequada, 

os sem unidade sanitária exclusiva e os imóveis em alto grau de depreciação. O Quadro 

3.2 resume as principais componentes do déficit habitacional e da inadequação de mo-

radias. 

As bases de dados utilizadas pela FJP para o cálculo do déficit habitacional e da 

inadequação de moradias são o Censo Demográfico e a Pesquisa Nacional por Amostras 

de Domicílios (PNAD), do IBGE. As PNADs têm periodicidade anual e representativi-

dade para as áreas rurais e urbanas de todo o país, as unidades da Federação e as regiões 

metropolitanas. Para os anos de 1991 e 2000, em que se realizaram censos demográfi-

cos, foram estimados os indicadores habitacionais por municípios brasileiros e micror-

regiões geográficas. 

Quadro 3.2 Conceitos e definições conforme a Fundação João Pinheiro 
Déficit habitacional 

Reposição do estoque 

  a) Domicílios rústicos 
Incremento do estoque 

  a) Domicílios improvisados 
  b) Coabitação familiar 
       b.1) Cômodos alugados e cedidos 
       b.2) Famílias conviventes secundárias com intenção de construir domicílio exclusivo 
  c) Ônus excessivo com aluguel 
  d) Domicílios alugados com adensamento excessivo de moradores por dormitório 

Inadequação 

a) Domicílios próprios com densidade excessiva de moradores por domicílio 
b) Carência de serviços de infraestrutura (energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo) 
c) Inadequação fundiária urbana 
d) Inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva 
e) Cobertura inadequada 
Fonte: Fundação João Pinheiro, 2009. 
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A partir de 2007, a PNAD incorporou no questionário perguntas que permitiram 

aprofundar a análise da componente coabitação do déficit habitacional. Perguntou-se às 

famílias conviventes se elas têm a intenção de constituir domicílio exclusivo e qual o 

principal motivo da convivência (financeiro, problemas de saúde, vontade própria e 

outros). Com isso, é possível excluir do cálculo do déficit o montante de famílias convi-

ventes que não tem intenção de constituir domicílio próprio, ou seja, que estão fora da 

demanda por moradias, aos moldes do que foi feito no Capítulo 2. 

Outra fonte que mede o déficit habitacional é o IPEA (Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada), que adotou a metodologia desenvolvida por Gonçalves (1997). Essa 

metodologia é muito próxima a da Fundação João Pinheiro. Contudo, segundo o autor, 

ela: 

 
(...) tenta evitar níveis desnecessários de discricionariedade na fixação de cri-
térios de quantificação, avaliando os componentes do déficit menos sujeitos a 
distorções relacionadas à heterogeneidade das condições socioeconômicas 
observadas nas diferentes regiões do país. (GONÇALVES, 1997) p.104. 

 

Nessa visão, o déficit habitacional compreende duas dimensões: (i) a inadequação 

estrutural, composta pelos domicílios improvisados, pelas moradias rústicas (com pare-

des inadequadas) e pelos cortiços – os cômodos cedidos ou alugados não rústicos; e (ii) 

a coabitação, que é a existência de mais de uma família vivendo em um mesmo domicí-

lio. A diferença em relação à metodologia da FJP é que o autor não considera déficit o 

adensamento excessivo (número de moradores por dormitório) e o comprometimento 

excessivo da renda domiciliar com o pagamento de aluguel.  

Segundo Gonçalves (1997), há certa dificuldade em se incorporar esses dois últi-

mos elementos. Para ele, as questões do adensamento e do comprometimento de renda 

exigem níveis de arbitrariedade muito altos na definição dos parâmetros. Dessa forma, o 

autor adota um conceito mais imediato de déficit habitacional, considerando-o como o 

“núcleo” das necessidades habitacionais.  

Quadro 3.3 Conceitos e definições conforme o IPEA 
Déficit Habitacional 

 Domicílios inadequados 

    Domicílios rústicos 
    Domicílios improvisados 
    Cômodos alugados e cedidos 
 Coabitação 

    Famílias que dividem a mesma moradia 
Fonte: Gonçalves, 1997 
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De forma operacional, os domicílios rústicos (moradias cujas paredes são de mate-

rial não durável), os domicílios inadequados e os cômodos cedidos ou alugados não 

rústicos são avaliados diretamente na PNAD. A coabitação é calculada pela diferença 

entre o número de famílias e o de moradias e é somada aos domicílios inadequados para 

obter o déficit.  

É importante destacar que as quatro componentes do déficit descritas no Quadro 

3.3 pertencem ao conceito de déficit habitacional da FJP, ou seja, que as moradias no 

déficit segundo o conceito do IPEA estão contidas no déficit segundo o conceito da FJP. 

Outro aspecto é que, devido ao fato de os estudos do IPEA não terem sido atualizados, o 

conceito de déficit empregado pelo IPEA não incorporou as alterações metodológicas 

da PNAD ocorridas nos anos recentes. 

Uma terceira metodologia de cálculo do déficit habitacional é do Sinduscon-SP. 

Segundo o relatório da FGV (2008), realizado para o Sinduscon-SP, o déficit habitacio-

nal é a medida das carências de moradia da sociedade, que inclui tanto a falta de habita-

ções como as condições precárias das moradias existentes. Esse conceito busca medir as 

necessidades de construção, reposição ou melhoria do estoque de moradias segundo 

critérios objetivos que permitam a comparação intertemporal e regional. Essa concepção 

de déficit foi baseada no trabalho da FJP e no estudo de Arriagada (2005). Este último 

autor também adota duas formas de necessidades habitacionais: (i) o déficit quantitati-

vo, que estima o número de moradias que a sociedade deve construir para que haja uma 

relação de um para um entre moradias adequadas e famílias; e (ii) o déficit qualitativo, 

que se refere às moradias próprias que devem ser melhoradas para fazer parte do esto-

que de moradias satisfatórias.43 

O conceito de déficit empregado pelo Sinduscon-SP compreende duas dimensões 

do problema: (i) a inadequação e (ii) a coabitação. A inadequação é formada pelos do-

micílios improvisados, pelas moradias rústicas, pelas moradias em favelas (aglomerados 

subnormais) e pelos cortiços. A coabitação diz respeito às casas onde há mais de uma 

família morando. 

Como os estudos têm sido atualizados periodicamente, o conceito de déficit em-

pregado pelo Sinduscon-SP incorporou as alterações metodológicas da PNAD ocorridas 

nos anos recentes. Em particular, há três anos a metodologia excluiu do conceito de dé-

ficit a convivência de famílias sem intenção de se mudar. É importante notar que quatro 

                                                 
43 A diferença com relação a Arriagada (2005) é que, na metodologia do Sinduscon-SP, o saneamento não 
faz parte do déficit. A questão do saneamento é tratada a parte. 
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das cinco componentes do déficit descritas no Quadro 3.4 também pertencem ao concei-

to de déficit habitacional da FJP e do IPEA. O que difere o conceito do Sinduscon-SP 

do empregado pela FJP são as moradias em favela. Para o Sinduscon-SP todas as famí-

lias que moram em favela estão no déficit; para a FJP, apenas uma parte.  

Quadro 3.4 Conceitos e definições conforme o Sinduscon-SP 
Déficit Habitacional 

 Inadequação 

    Domicílios rústicos 
    Domicílios improvisados 
   Moradias em favelas (aglomerados subnormais) 
    Cortiços (cômodos alugados e cedidos) 
 Coabitação 

    Famílias que dividem a mesma moradia 
Fonte: FGV, 2008.  

 

A Figura 3.1 traz uma comparação dos três conceitos de déficit habitacional. Obser-

va-se que as metodologias de cálculo empregadas pelo IPEA e pelo Sinduscon-SP são 

fundamentadas na proposta desenvolvida pela FJP. Entretanto, essas abordagens não 

incluem as componentes (i) ônus excessivo com aluguel e (ii) domicílios alugados com 

adensamento excessivo de moradores por dormitório. As metodologias da FJP e do 

IPEA, por sua vez, não consideram que todos os domicílios em aglomerados subnor-

mais (favela) pertençam ao déficit habitacional, como proposto pelo Sinduscon-SP.  

Figura 3.1 Conceitos de déficit habitacional 

 
Fonte: elaboração própria. 

As diferenças conceituais das metodologias apresentadas têm dois efeitos de ordem 

prática quanto ao déficit habitacional brasileiro: (i) levam a estimativas diferentes em 

termos de valores; e (ii) abarcam populações e problemas distintos. As consequências 
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dessa distinção são ilustradas pelas estatísticas de 2009 apresentadas na Figura 3.2.44 

Em termos quantitativos pode-se notar, em primeiro lugar, que o número de famílias no 

déficit habitacional é muito semelhante nas metodologias da FJP e do Sinduscon-SP: 

7,4 milhões e 6,9 milhões de famílias, respectivamente. Segundo a metodologia do 

IPEA, o déficit foi menor, de 4,8 milhões de famílias.  

Muito embora as estimativas feitas com base nas metodologias da FJP e do Sindus-

con-SP levem a números muito próximos, a população que compõe o déficit é diferente 

em cada caso. Essa comparação pode ser observada na Figura 3.2, que traz o número de 

famílias em cada componente das três metodologias. 

Observa-se que a metodologia do IPEA representa, de fato, o núcleo das outras duas 

metodologias, ou seja, quase toda a área de intersecção dos casos abarcados pelas outras 

metodologias, conforme ilustrado pela Figura 3.2. Entretanto, há uma área que é comum 

apenas às metodologias da FJP e do Sinduscon-SP, a qual abrangeu 83,2 mil famílias 

em 2009. Essa área é composta por famílias que moram em favelas ou que têm casas 

com telhado inadequado e que também têm um comprometimento excessivo de sua ren-

da com o aluguel ou moram em domicílios alugados excessivamente adensados.45  

Figura 3.2. Déficit habitacional, segundo diferentes metodologias, 2009 

 
Fonte: tabulação própria, com base nos dados da PNAD 2009, IBGE. 

                                                 
44 As estimativas do déficit habitacional calculadas neste trabalho foram feitas com base no número de 
famílias com carências habitacionais e não com base no número de domicílios que pertencem ao déficit.  
45 Essa área não aparece na Figura 3.1, que apresenta apenas o esquema conceitual das diferentes metodo-
logias. Isso evidencia o fato de que, embora as moradias em aglomerados subnormais, com cobertura 
inadequada, com ônus excessivo com aluguel ou em domicílios alugados com adensamento excessivo de 
moradores por dormitórios sejam problemas conceituais distintos, na prática, boa parte deles aparece nas 
mesmas moradias. Uma casa em favela, ou com telhado inadequado, pode ao mesmo tempo ser um domi-
cílio alugado com adensamento excessivo de moradores, ou seu aluguel pode constituir um ônus excessi-
vo, aparecendo, assim, nas duas medidas de déficit (FJP e Sinduscon-SP). 
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Vale notar, contudo, que há 2,5 milhões de famílias que pertencem ao déficit segun-

do metodologia da FJP e que não estão no déficit segundo a metodologia do Sinduscon-

SP. E há também aproximadamente 2,1 milhões de famílias que pertencem ao déficit 

segundo metodologia do Sinduscon-SP e que não estão no déficit segundo a metodolo-

gia da FJP. Isso mostra que as metodologias selecionam, de fato, dois grupos bastante 

distintos da população como expressões do problema social da habitação.46 

A Tabela 3.247, que desagrega o déficit por unidade da Federação, também mostra 

que a população que compõe o déficit é diferente em cada caso. Em São Paulo, Paraná, 

Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás o déficit calculado segundo a FJP é bem maior 

que o calculado pela metodologia proposta pelo Sinduscon-SP. No Distrito Federal, por 

exemplo, esse fato é explicado pelo ônus excessivo do aluguel, uma variável que é con-

siderada apenas na metodologia da FJP. Lá, o peso do aluguel é sabidamente mais alto 

que o de outras regiões do país; assim, o comprometimento de renda também é maior.  

 
Tabela 3.2  Número de famílias no déficit habitacional por unidade da Federa-

ção, conforme diferentes metodologias de mensuração, 2009 

Unidades da  

Federação 

Inadequação ou ampliação de estoque

1 

Coabitação 

FJP² 

Famílias 

conviventes³ 

Déficit 

Sinduscon-

SP 

Fundação 

João Pinheiro 

Ipea 

Sinduscon-

SP 

Fundação 

João Pinheiro 

Ipea 

Rondônia 40.293 49.224 34.279 26.375 25.427 64.059 73.938 58.045 

Acre 13.479 10.863 6.863 18.185 16.585 29.205 28.465 23.065 

Amazonas 155.475 76.175 45.725 137.434 130.954 267.501 206.564 172.550 

Roraima 7.658 12.784 7.448 6.629 6.462 13.911 18.870 13.701 

Pará 366.895 122.960 79.666 246.672 233.608 556.008 361.464 306.996 

Amapá 3.662 7.933 3.470 24.765 23.454 26.821 32.157 26.645 

Tocantins 24.125 30.216 20.291 27.955 27.054 49.827 56.818 46.218 

Maranhão 308.101 301.834 265.116 193.460 184.502 472.900 477.383 432.602 

Piauí 120.649 81.344 74.792 78.617 77.525 187.803 153.412 145.768 

Ceará 217.113 176.906 79.900 233.454 230.876 432.328 406.922 308.070 

Rio Grande do Norte 17.123 57.251 17.123 102.750 102.261 118.895 157.554 118.895 

Paraíba 75.290 60.734 26.102 84.329 82.321 153.595 141.048 106.415 

Pernambuco 153.999 170.437 54.313 188.307 185.006 327.576 353.232 235.645 

Alagoas 53.044 70.182 39.648 66.436 65.366 117.338 135.546 104.478 

Sergipe 29.579 38.079 9.860 52.354 52.014 80.233 90.093 61.874 

Bahia 213.013 240.896 121.868 301.977 289.268 490.868 536.260 405.243 

Minas Gerais 206.825 291.948 41.868 399.366 380.757 569.259 685.417 420.383 

Espírito Santo 36.587 61.912 11.256 69.433 68.495 101.330 128.531 79.282 

Rio de Janeiro 442.975 285.126 27.163 196.391 184.367 611.328 479.773 211.530 

São Paulo 746.098 845.145 60.934 665.733 641.036 1.364.101 1.487.999 698.122 

Paraná 44.993 151.251 31.070 145.700 143.463 185.752 294.082 172.864 

Santa Catarina 29.253 78.806 20.298 80.000 78.806 106.865 157.612 97.910 

Rio Grande do Sul 108.899 128.880 36.479 175.300 172.893 276.069 301.858 208.918 

Mato Grosso do Sul 15.930 43.811 11.641 60.960 57.897 72.907 103.852 68.925 

Mato Grosso 41.097 53.737 22.127 69.937 64.405 103.921 122.092 86.137 

Goiás 38.736 102.104 23.946 103.527 85.215 122.190 203.870 108.809 

Distrito Federal 20.198 76.746 11.669 56.999 50.267 68.892 131.275 61.261 

Brasil 3.531.089 3.627.284 1.184.915 3.813.045 3.660.284 6.971.482 7.326.087 4.780.351 

Fonte: tabulação própria com base nos micro dados da PNAD 2009, IBGE. 
(1) Considerou-se, para efeito de simplificação, necessidade de ampliação de estoques como sendo a soma de reposição de estoque e 
incremento de estoque. (2) Valores totais de coabitação, sem desconsiderar as pessoas que estão coabitando e não tem a intenção de 
se mudar. (3) Famílias conviventes corresponde à coabitação nos conceitos do IPEA e do Sinduscon-SP. 

                                                 
46 Segundo FGV (2008), aproximadamente 66% das moradias em favela são consideradas inadequadas 
pelos critérios da FJP. 
47 As tabelas do Anexo 3.2 trazem as estimativas do déficit habitacional feitas com base nas três metodo-
logias, por unidades da Federação, para os anos de 2001 a 2009. 
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Quando se analisa cada componente isoladamente, observa-se que a componente 

inadequação ou necessidade de ampliação de estoques foi maior segundo a metodologia 

da FJP em relação à do Sinduscon-SP em vários estados, entre eles: São Paulo, Minas 

Gerais e Distrito Federal. Isso ajuda a entender porque a metodologia da FJP leva a es-

timativas maiores. Há, contudo, alguns estados – como Pará, Amazonas e Rio de Janei-

ro – que apresentam um valor do déficit segundo a metodologia da FJP menor que o 

calculado com base na metodologia do Sinduscon-SP. Isso ocorre porque nesses estados 

há um grande número de domicílios situados em aglomerados subnormais – que perten-

ce à inadequação segundo o conceito do Sinduscon-SP e não pertence ao déficit segun-

do o conceito da FJP. 

A partir de 2007, como já mencionado, a PNAD introduziu novas perguntas em seu 

questionário que possibilitam analisar com maior precisão as famílias conviventes. Fo-

ram incluídas duas questões que se referem ao motivo da coabitação e à intenção de se 

mudar e constituir um novo domicílio. Com isso, passou-se a excluir do déficit habita-

cional as famílias que conviviam, mas não tinham intenção de constituir domicílio pró-

prio. As famílias conviventes com intenção de se mudar corresponderam, em 2009, a 

62% do total de famílias conviventes. Isso significa que nas metodologias antigas, até 

2006, o déficit habitacional era superestimado na componente coabitação. As tabelas do 

Anexo 3.2 apresentam os resultados para os anos de 2007 a 2009.  

Por fim, é importante comparar essas metodologias com a empregada nessa disser-

tação. No Capítulo 2, chamou-se de famílias em habitação precária àquelas que residiam 

em moradias improvisadas, rústicas e em cortiços, conceito idêntico à inadequação do 

IPEA. Outra variável utilizada foi o adensamento excessivo de moradores por dormitó-

rio, que equivale ao adensamento da FJP. As famílias conviventes, última componente 

do déficit segundo o conceito adotado no Capítulo 2, está presente no conceito de coabi-

tação de todas as metodologias adotadas no Brasil. Assim, pode-se dizer que o conceito 

empregado para comparar as estatísticas brasileiras com as chilenas equivale ao concei-

to de déficit do IPEA, acrescido da componente de adensamento. Em termos numéricos, 

essa metodologia leva a estimativas entre as do IPEA e da FJP.  

3.2.2. Evolução do déficit habitacional 

A estimativa do déficit habitacional brasileiro foi feita com base em seis bancos de 

dados, semelhante à análise realizada para o Chile. As estatísticas das famílias no déficit 

habitacional, o número total de famílias e o de domicílios foram estimadas a partir de 
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informações das Pesquisas Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 1996, 1998, 2001, 2003, 

2006 e 2009. As unidades de análise nos bancos de dados são os chefes das famílias 

entrevistadas nas pesquisas. O número de famílias nos bancos de dados varia de 88.957 

a 129.239, entre 1996 e 2009, para o Brasil48.   

A Tabela 3.3 apresenta a evolução do número de famílias no déficit habitacional e 

suas componentes entre 1996 e 2009. Nota-se que o maior número de famílias no déficit 

habitacional (6,3 milhões) foi registrado em 2006. As famílias conviventes se destaca-

ram nesse ano: 4,4 milhões ou 70% do total. Em 2009, contudo, houve uma queda tanto 

no déficit relativo quanto no absoluto. O déficit total caiu 15% no período, enquanto 

que o relativo passou de 10,6% em 2006 para 8,5% em 2009. Essa redução rápida do 

déficit ocorreu no momento exato da forte ampliação do crédito imobiliário, da restrutu-

ração da política habitacional e da ampliação dos recursos para subsídio habitacional, 

como observado na seção anterior. Isso sugere que a dinâmica do déficit foi afetada de 

maneira significativa pelas reformas dos anos 2000.  

 

Tabela 3.3 Número de famílias total e no Déficit Habitacional, 1996 a 2009 

Período 

Famílias em 

moradia 

precária 

Famílias em 

moradia com 

adensamento 

excessivo 

Famílias 

conviventes 

Famílias  

no déficit 

habitacional 

Total de  

famílias 

Domicílios 

Déficit  

relativo*  

(%) 

1996 2.230.252 606.707 2.922.600 5.502.752 42.717.815 39.795.215 12,88% 

1998 2.029.259 558.249 3.307.931 5.662.116 45.187.217 41.879.286 12,53% 

2001 1.800.206 584.508 3.872.938 6.059.609 50.840.452 46.967.514 11,92% 

2003 1.573.108 526.154 3.935.106 5.842.750 53.664.273 49.729.167 10,89% 

2006 1.482.487 562.653 4.395.676 6.255.043 58.678.209 54.282.533 10,66% 

2009 1.184.915 565.433 3.660.284 5.290.451 62.306.716 58.646.432 8,49% 

Variação (%)** -4,7% -0,5% 1,7% -0,3% 2,9% 3,0% -3,2% 

Fonte: Elaboração própria, com base na PNAD (vários anos). (*) Déficit relativo = número de famílias no déficit sobre o número 
total e famílias; (**) no caso do déficit relativo, trata-se da diferença em pontos percentuais entre 1996 e 2009. 

 

Essa ideia é reforçada com a observação do ocorrido com as componentes do déficit 

habitacional. Nota-se uma queda das famílias que moram em habitação precária da or-

dem de 4,7% ao ano entre 1996 e 2009. De outro lado, houve crescimento de 1,7% ao 

ano no caso das famílias conviventes.  

A Tabela 3.4 apresenta o déficit habitacional e suas componentes, por unidades da 

Federação, em 2009. O déficit relativo concentra-se nas regiões do Norte e Nordeste, 

com destaque para os estados do Maranhão, Amazonas e Piauí. Contudo, é nas regiões 

mais populosas em que se concentra o maior número de famílias no déficit habitacional. 

O estado de São Paulo representou 17% do déficit total em 2009.  

                                                 
48 

O número de observações para cada período pode ser observado nas tabelas do Anexo 3.3. 
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Tabela 3.4  Déficit habitacional e seus componentes,  

por Unidades da Federação, 2009 

UF 

Famílias em 

moradia 

precária 

Famílias em 

moradia com 

adensamento 

excessivo 

Famílias 

conviventes 

Famílias  

no déficit 

habitacional 

Total de 

famílias  

Domicílios 

Déficit  

relativo*  

(%) 

Rondônia 34.279 4.031 25.427 61.839 474.122 448.695 13,0% 

Acre 6.863 3.000 16.585 25.665 201.868 185.283 12,7% 

Amazonas 45.725 17.492 130.954 186.802 988.701 857.747 18,9% 

Roraima 7.448 2.165 6.462 15.532 125.272 118.810 12,4% 

Pará 79.666 13.581 233.608 317.861 2.208.328 1.974.720 14,4% 

Amapá 3.470 524 23.454 27.169 176.355 152.901 15,4% 

Tocantins 20.291 2.708 27.054 48.700 411.183 384.129 11,8% 

Maranhão 265.116 13.430 184.502 443.346 1.885.258 1.700.756 23,5% 

Piauí 74.792 1.638 77.525 147.406 973.956 896.431 15,1% 

Ceará 79.900 24.024 230.876 330.918 2.625.822 2.394.946 12,6% 

Rio Grande do Norte 17.123 10.280 102.261 127.217 1.025.048 922.787 12,4% 

Paraíba 26.102 9.034 82.321 113.442 1.161.966 1.079.645 9,8% 

Pernambuco 54.313 24.312 185.006 258.363 2.762.105 2.577.099 9,4% 

Alagoas 39.648 7.498 65.366 111.440 951.537 886.171 11,7% 

Sergipe 9.860 4.420 52.014 65.954 646.967 594.953 10,2% 

Bahia 121.868 22.119 289.268 425.077 4.592.064 4.302.796 9,3% 

Minas Gerais 41.868 46.744 380.757 463.472 6.609.479 6.228.722 7,0% 

Espírito Santo 11.256 9.380 68.495 86.317 1.158.623 1.090.128 7,4% 

Rio de Janeiro 27.163 42.895 184.367 252.064 5.571.855 5.387.488 4,5% 

São Paulo 60.934 233.674 641.036 911.803 13.679.868 13.038.832 6,7% 

Paraná 31.070 13.450 143.463 185.114 3.580.027 3.436.564 5,2% 

Santa Catarina 20.298 3.582 78.806 101.492 2.049.571 1.970.765 5,0% 

Rio Grande do Sul 36.479 9.060 172.893 215.883 3.832.074 3.659.181 5,6% 

Mato Grosso do Sul 11.641 7.661 57.897 76.280 810.315 752.418 9,4% 

Mato Grosso 22.127 7.114 64.405 92.459 1.021.845 957.440 9,0% 

Goiás 23.946 14.786 85.215 122.539 1.945.083 1.859.868 6,3% 

Distrito Federal 11.669 16.831 50.267 76.297 837.424 787.157 9,1% 

Total 1.184.915 565.433 3.660.284 5.290.451 62.306.716 58.646.432 8,5% 

Fonte: Elaboração própria, com base na PNAD (2009). (*) Déficit relativo = número de famílias no déficit sobre o número total e 
famílias. 

 

Várias semelhanças surgem ao se comparar o déficit do Brasil com o do Chile. Em 

termos absolutos, o déficit total no Chile cresceu no período de 1996 a 2009 a uma mé-

dia de 1,2% ao ano, com redução da precariedade e aumento das famílias conviventes. 

O Brasil teve uma queda do déficit de 0,3% ao ano no período, resultado de uma ten-

dência semelhante: queda da precariedade e aumento da convivência de famílias. Como 

analisado no Capítulo 2, a redução da precariedade e o aumento da convivência familiar 

no Chile estão associados à expansão do crédito e do subsídio. Como no Brasil, crédito 

e subsídio cresceram nos anos 2000, parece ter ocorrido aqui algo semelhante ao obser-

vado no Chile.  

O padrão de distribuição regional do déficit chileno também é semelhante ao brasi-

leiro. O déficit habitacional chileno, como visto no Capítulo 2, é relativamente mais 

intenso nas regiões mais pobres, ao norte do país: Tarapacá, Antofagasta e Atacama. 

Além disso, é nas regiões mais populosas (região metropolitana de Santiago) que se 

concentra a maior parte do déficit chileno. Aqui, as regiões mais pobres ou as mais po-

pulosas também concentram as famílias no déficit.  
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3.3. Fatores determinantes do déficit habitacional no Brasil 

A análise do déficit habitacional brasileiro mostrou uma concentração nas regiões 

mais pobres do país (Norte e Nordeste). Essa relação é sustentada pelas proposições 

teóricas do Capítulo 1, que mostram uma associação positiva entre renda e investimento 

habitacional.  Além disso, a análise dos determinantes do déficit habitacional chileno 

revelou que fatores como idade e escolaridade do chefe de família e localização espacial 

interferem na probabilidade de uma família pertencer ao déficit. Nesta seção, é investi-

gado um conjunto de fatores que interferem no déficit habitacional brasileiro. Essa aná-

lise segue a desenvolvida no Capítulo 2, referente ao caso chileno, de forma que os re-

sultados possam ser diretamente comparados. 

3.3.1. Modelo econométrico e dados 

 

Para analisar o efeito de um conjunto amplo de variáveis sobre a probabilidade de 

pertinência no déficit habitacional no Brasil, foi empregada uma especificação de re-

gressão logística idêntica à do Capítulo 2, seções 2.4.1 e 2.4.2. Essa regressão analisa as 

relações entre a distribuição binária “pertencer ou não a alguma das componentes do 

déficit habitacional”, de um lado, e o conjunto de variáveis que caracteriza a família: (i) 

renda mensal, (ii) número de pessoas da família, (iii) idade do chefe de família, (iv) 

escolaridade do chefe de família, (v) tipo de área em que o domicílio está localizado – 

rural ou urbana, e (vi) as unidades da Federação.  

A variável renda mensal foi transformada em ln, devido à melhor adequação estatís-

tica. A dimensão espacial foi introduzida por meio de dummies para as unidades da Fe-

deração. Para cada período de tempo, foram analisadas três distribuições de probabili-

dade: (i) a de pertencer ao déficit por precariedade, (ii) a de pertencer ao déficit por 

adensamento excessivo de moradores por dormitório e (iii) a de pertencer às famílias 

conviventes.  

As unidades da Federação consideradas no modelo econométrico, as quais são fun-

damentais para controlar as características espaciais são: Rondônia, Acre, Amazonas, 

Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Para-

íba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de janeiro, 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Gros-

so e Goiás. O Distrito Federal é tomado como referência, ou seja, para ele não é intro-

duzida dummy no modelo.  
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As variáveis monetárias foram padronizadas em US$ ajustados à paridade do poder 

de compra, aos preços de 2009, conforme o fator de conversão obtido no World Deve-

lopment Indicador 2009, do Banco Mundial (WDI on line). O fator de conversão é apre-

sentado no Anexo 2.1, junto ao do Chile.  

3.3.2. A relação entre renda e déficit habitacional 

 

A Tabela 3.5 traz os resultados das três regressões logísticas para o ano de 2009. 

São apresentados dois resultados para cada regressão: não ponderado e ponderado. Nes-

te último caso, cada família na amostra é ponderada por seu peso amostral. Os resulta-

dos das regressões logísticas são bastante significativos, tanto no caso ponderado quan-

to no não ponderado. Além disso, os modelos conseguem prever corretamente mais de 

95% dos casos. Ou seja, em mais de 95% das vezes, o modelo acerta se uma família 

pertence ou não à determinada componente do déficit habitacional. 

No que respeita à componente precariedade, nota-se que as variáveis renda, número 

de pessoas, idade do chefe e escolaridade do chefe afetam negativamente a probabilida-

de de uma família pertencer ao déficit. Ou seja, um aumento dessas variáveis diminui a 

probabilidade de pertinência no déficit. No Chile, o resultado é bastante próximo, todas 

essas variáveis também têm efeitos negativos na probabilidade de pertencer à precarie-

dade e os coeficientes estimados têm a mesma ordem de grandeza. No caso do Chile, o 

coeficiente associado à renda é de -0,1964 e, no Brasil, esse coeficiente é de -0,2564. 

Algo semelhante ocorre com as variáveis idade e escolaridade do chefe de família.  

Os resultados obtidos também estão próximos aos de Garcia e Rebelo (2002).49 O 

coeficiente associado à renda e à idade do chefe da família para a inadequação50 tam-

bém são negativos (dados de 1998). Naquele estudo, o coeficiente associado à renda foi 

estimado em -0,4860. Para o ano de 1998, o coeficiente estimado nesta dissertação é de 

-0,2937 (Tabela 3.6).  

  

                                                 
49 A comparação com esse trabalho não pode ser feita diretamente, uma vez que este trabalho não adotou 
a mesma metodologia de mensuração do déficit habitacional e não utilizou as mesmas variáveis de con-
trole no modelo. Os autores utilizam outras variáveis além das que foram usadas nesta dissertação como 
acesso a utensílios doméstico (TV, máquina de lavar e refrigerador), por exemplo. 
50 O conceito de inadequação utilizado por Garcia e Rebelo (2002) aborda os domicílios rústicos (parede e 
telhado inadequados), os cômodos alugados ou cedidos e os cortiços. 



Tabela 3.5. Resultados das regressões logísticas* do déficit, Brasil, 2009 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2509 0,0000   -0,0850 0,0003   0,7572 0,0000   -0,2564 0,0000   -0,0734 0,0000   0,7843 0,0000 

Número de pessoas -0,0268 0,0196   -  -  0,8636 0,0000  -0,0200 0,0000   -  -  0,8736 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0210 0,0000  -0,0672 0,0000  -0,1527 0,0000  -0,0204 0,0000  -0,0692 0,0000  -0,1530 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1490 0,0000   -0,0969 0,0000   0,0404 0,0000   -0,1570 0,0000   -0,1065 0,0000   0,0400 0,0000 

Area urbana (0 ou 1) 1,0180 0,0000   -  -  -0,0428 0,3851  0,9705 0,0000   -  -  -0,0181 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  Rondônia 0,8413 0,0000  -1,2178 0,0000  -0,0005 0,9975  0,9517 0,0000  -1,1962 0,0000  -0,0172 0,1018 

  Acre 0,0159 0,9394  -0,9308 0,0013  -0,0232 0,8916  0,0822 0,0000  -0,7090 0,0000  0,0882 0,0000 

  Amazonas 0,8638 0,0000  -0,3732 0,0458  0,1566 0,2093  0,6911 0,0000  -0,4352 0,0000  0,1564 0,0000 

  Roraima 0,8776 0,0001  -0,4111 0,1807  -0,5996 0,0104  0,9147 0,0000  -0,4609 0,0000  -0,6031 0,0000 

  Pará 0,1670 0,3002  -1,3472 0,0000  0,5727 0,0000  0,0983 0,0000  -1,7210 0,0000  0,4328 0,0000 

  Amapá 0,1797 0,4417  -2,5641 0,0004  0,1187 0,4925  0,1397 0,0000  -2,1959 0,0000  0,1426 0,0000 

  Tocantins** 0,5514 0,0024  -1,3394 0,0000  0,2203 0,1568  0,5443 0,0000  -1,3510 0,0000  0,2292 0,0000 

  Maranhão 1,4808 0,0000  -1,4668 0,0000  0,6668 0,0000  1,4652 0,0000  -1,4914 0,0000  0,6795 0,0000 

  Piauí 0,6048 0,0004  -2,8505 0,0000  0,9536 0,0000  0,5919 0,0000  -2,8798 0,0000  0,9678 0,0000 

  Ceará -0,2432 0,1354  -1,0369 0,0000  0,9386 0,0000  -0,1181 0,0000  -1,1354 0,0000  0,9784 0,0000 

  Rio Grande do Norte -0,7722 0,0006  -1,0720 0,0000  1,1360 0,0000  -0,7824 0,0000  -1,0952 0,0000  1,1535 0,0000 

  Paraíba -0,5174 0,0108  -1,3690 0,0000  0,8595 0,0000  -0,5381 0,0000  -1,3962 0,0000  0,8787 0,0000 

  Pernambuco -0,5209 0,0021  -1,0656 0,0000  0,8647 0,0000  -0,5980 0,0000  -1,1426 0,0000  0,8187 0,0000 

  Alagoas -0,1105 0,5615  -1,3783 0,0000  0,7343 0,0000  -0,1300 0,0000  -1,4071 0,0000  0,7527 0,0000 

  Sergipe -0,8222 0,0006  -1,4556 0,0000  0,9061 0,0000  -0,8402 0,0000  -1,4808 0,0000  0,9263 0,0000 

  Bahia -0,4448 0,0049  -1,5576 0,0000  0,5862 0,0000  -0,4237 0,0000  -1,7532 0,0000  0,5979 0,0000 

  Minas Gerais -1,2575 0,0000  -1,0818 0,0000  0,5923 0,0000  -1,3294 0,0000  -1,1164 0,0000  0,6093 0,0000 

  Espírito Santo -0,9716 0,0001  -1,0320 0,0001  0,6106 0,0000  -0,9802 0,0000  -1,0454 0,0000  0,6256 0,0000 

  Rio de Janeiro -1,1835 0,0000  -0,7693 0,0000  0,2183 0,0633  -1,1912 0,0000  -0,7600 0,0000  0,2397 0,0000 

  São Paulo -1,2353 0,0000  -0,0731 0,5991  0,1814 0,0836  -1,2386 0,0000  -0,0685 0,0000  0,1863 0,0000 

  Paraná -0,9295 0,0000  -1,6405 0,0000  0,1562 0,1877  -0,9464 0,0000  -1,6973 0,0000  0,1638 0,0000 

  Santa Catarina -0,6456 0,0041  -2,3958 0,0000  -0,0354 0,8027  -0,6427 0,0000  -2,4038 0,0000  -0,0314 0,0000 

  Rio Grande do Sul -0,6585 0,0002  -2,0517 0,0000  0,3683 0,0008  -0,7886 0,0000  -2,1485 0,0000  0,4838 0,0000 

  Mato Grosso do Sul -0,5177 0,0186  -0,9408 0,0001  0,5571 0,0000  -0,5250 0,0000  -0,9562 0,0000  0,5685 0,0000 

  Mato Grosso -0,2509 0,2102  -1,2981 0,0000  0,4395 0,0014  -0,2583 0,0000  -1,3128 0,0000  0,4529 0,0000 

  Goiás -0,6237 0,0010  -1,1251 0,0000  -0,0060 0,9618  -0,6343 0,0000  -1,1379 0,0000  0,0054 0,4750 

Constante -0,5246 0,0044   0,1365 0,5260   -7,1253 0,0000   -0,4811 0,0000   0,2089 0,0000   -7,3680 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  20.127   11.151   29.979   9.173.229   5.597.967   13.693.227 

Grau de adequação  113.984   123.821   1.911.214   55.318.649   59.959.849   918.426.974 

(%) de previsões corretas   98,01%   99,15%   95,94%   98,05%   99,09%   96,17% 

Nota: (*) número de observações = 125.113.                
(**) A versão da PNAD 2009 utilizada nesta dissertação, não dispunha de informações de escolaridade (variável v8003) para o estado do Tocantins. Assim, foi usada nesse modelo uma estimativa dessa variável com 
base na variável da PNAD “grupo de anos de estudo”, variável para a qual havia informações. O modelo de regressão usado para a estimação da escolaridade é apresentado no Anexo 3.3, junto com a regressão logística 
feita sem as informações do Tocantins. 
Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2009. 
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A regressão logística também permite avaliar os aspectos espaciais da precariedade. 

Em seu conjunto, a unidade espacial a que pertence o domicílio é significativa para ex-

plicar a distribuição da precariedade. A localização nas áreas urbanas eleva a probabili-

dade de pertinência à componente precariedade do déficit. A discriminação das unida-

des da Federação também é significativa em seu conjunto e para a maioria dos estados 

tomados individualmente. O valor positivo da dummy dos estados da região Norte e de 

alguns do Nordeste (Maranhão e Piauí) indicam uma maior probabilidade de pertinência 

à precariedade. O que chama a atenção é o fato de as dummies das demais unidades da 

Federação serem negativas, indicando que o Distrito Federal tem um grau de precarie-

dade relativamente elevado, já consideradas as demais variáveis de controle.  

No Chile o resultado, conforme discutido no Capítulo 2, também é semelhante, há 

maior probabilidade de precariedade nas regiões norte do país, além da região metropo-

litana de Santiago. Merece atenção o fato de, no Chile, a localização nas áreas urbanas 

reduzir a probabilidade de pertinência à componente precariedade do déficit, o contrário 

do observado no Brasil. Possivelmente esse fato está associado à existência de favelas 

nas áreas urbanas das cidades brasileiras, algo que não se vê no Chile. 

Com relação às famílias conviventes, nota-se que as variáveis renda, número de 

pessoas e escolaridade do chefe apresentaram coeficientes positivos. Isso indica que, ao 

contrário da precariedade, um aumento dessas variáveis eleva a probabilidade de per-

tencer às famílias conviventes. Por outro lado, a idade do chefe tem coeficiente negati-

vo, indicando que quanto mais velho o chefe, menor a probabilidade de pertencer às 

famílias conviventes. Vale destacar que todos esses coeficientes são estatisticamente 

significativos. Além disso, as famílias conviventes são ligeiramente mais prováveis na 

área rural, dado o coeficiente negativo associado à dummy área urbana.  

No Chile, os resultados também foram parecidos, o que mostra que o comportamen-

to das famílias é semelhante nos dois países. Renda e número de pessoas afetam positi-

vamente a probabilidade de pertencer às famílias conviventes. O coeficiente associado à 

dummy área urbana, contudo é positivo. Os resultados obtidos em Garcia e Rebelo 

(2002) são um pouco distintos. No caso da componente coabitação na regressão logísti-

ca de 1998, os coeficientes associados à renda e à idade do chefe foram negativos; ape-

nas o coeficiente do número de pessoas da família foi positivo.  

Por fim, o adensamento excessivo apresentou resultados que podem ser classifica-

dos como uma média do comportamento das outras componentes. Os coeficientes de 

renda, idade e escolaridade são negativos, porém em magnitudes entre os valores dos 
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respectivos coeficientes das componentes precariedade e famílias conviventes. Isso su-

gere que as famílias em domicílios adensados têm características tanto de famílias em 

moradias precárias como de famílias conviventes.  

Como foi feito para o caso do Chile, verificou-se a possibilidade de haver algum ti-

po de viés causado pela presença de famílias que não tem intenção de se mudar entre as 

famílias conviventes. A Tabela A.3.4.6 em anexo mostra que os coeficientes estimados 

para as famílias conviventes com intenção de se mudar são muito próximos aos obtidos 

para o total das famílias conviventes em 2009. O mais importante é que eles têm os 

mesmos sinais, o que indica que, se houver algum tipo de viés causado pela presença de 

famílias que não tem intenção de se mudar entre as famílias conviventes, ele não preju-

dica a análise das derivadas. 

Para avaliar a constância dos efeitos dessas variáveis sobre o déficit ao longo do 

tempo, é necessário analisar se os resultados das regressões são consistentes em diferen-

tes períodos. A Tabela 3.6 apresenta as estimativas dos coeficientes de algumas variá-

veis explicativas dos modelos logísticos entre 1996 e 2009. Para maiores detalhes das 

estimativas, ver as tabelas do Anexo 3.4. 

Tabela 3.6. Coeficientes das regressões logísticas do déficit, Brasil, 1996 a 2009 
  1996 1998 2001 2003 2006 2009 

  Famílias em habitação precária 

Renda mensal da família (ln) -0,2516 -0,2937 -0,3014 -0,2944 -0,3705 -0,2564 

Número de pessoas -0,0166 0,0139 -0,0091 -0,0367 0,0142 -0,0200 

Idade do chefe da família -0,0179 -0,0170 -0,0160 -0,0173 -0,0184 -0,0204 

Escolaridade do Chefe -0,2043 -0,1987 -0,1630 -0,1509 -0,1719 -0,1570 

Área urbana (0 ou 1) 0,6098 0,8472 1,1054 0,9986 0,9135 0,9705 

  Famílias em adensamento excessivo 

Renda mensal da família (ln) 0,1136 0,0673 -0,0278 -0,0494 -0,0653 -0,0734 

Número de pessoas  -  -  -  -  -  - 

Idade do chefe da família -0,0567 -0,0535 -0,0573 -0,0600 -0,0655 -0,0692 

Escolaridade do Chefe -0,1122 -0,1139 -0,1016 -0,0885 -0,0970 -0,1065 

Área urbana (0 ou 1)  -  -  -  -  -  - 

  Famílias conviventes 

Renda mensal da família (ln) 0,4365 0,5502 0,4914 0,5988 0,7175 0,7843 

Número de pessoas 0,6929 0,7116 0,7875 0,7916 0,8069 0,8736 

Idade do chefe da família -0,1573 -0,1544 -0,1567 -0,1577 -0,1528 -0,1530 

Escolaridade do Chefe 0,0204 0,0097 0,0498 0,0364 0,0325 0,0400 

Área urbana (0 ou 1) -0,1396 -0,1498 -0,1435 -0,1609 -0,1076 -0,0181 

Fonte: cálculos próprios com base nas Pnads de 1996 a 2009. 

 

Nota-se que os coeficientes são muito parecidos ao longo do período, indicando re-

sultados muito próximos em diferentes amostras. Mais uma vez, a componente adensa-

mento excessivo apresentou resultados que se encontra entre os coeficientes das duas 

outras componentes. O coeficiente da precariedade associado à renda varia muito pou-

co, entre -0,2383 e -0,3014. O coeficiente das famílias conviventes associado à renda 

apresenta tendência de crescimento ao longo dos anos. O coeficiente das famílias em 
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adensamento excessivo associado à renda apresenta, por sua vez, tendência de diminui-

ção ao longo dos anos. 

A comparação com o Chile, a partir dos resultados da regressão logística apresenta-

do no Capítulo 2, permite avaliar aspectos importantes do comportamento dessas variá-

veis nos dois países. Para a componente precariedade, um aspecto específico relativo ao 

coeficiente associado à renda chama a atenção: nota-se que os coeficientes associados à 

renda apresentam valores muito próximos em ambos países (Gráfico 3.3.a), o que indica 

que o aumento de renda necessário para retirar uma família do déficit é semelhante nos 

dois casos.  

Gráfico 3.3. Coeficiente de regressão associado à renda, (%) 

 
     (a)      (b) 

Fonte: Banco Nacional da Habitação, Caixa Econômica Federal e IBGE. 

 

Por outro lado, o Chile apresentou coeficientes associados à renda das famílias con-

viventes menores que os do Brasil, o que significa que um aumento da renda tem um 

efeito menor sobre as famílias conviventes no Chile (Gráfico 3.3.b). Como esses coefi-

cientes são todos positivos, esse resultado mostra que, no caso do Brasil, um aumento 

de renda eleva a probabilidade de estar nas famílias conviventes em maior magnitude do 

que ocorreria no Chile. Isso pode estar associado ao fato de que a ocorrência de famílias 

conviventes é muito maior no Chile do que no Brasil. Como foi visto no Capítulo 2, 

16,7% das famílias chilenas viviam com outras famílias em 2009, enquanto que, no 

Brasil, essa taxa foi de 5,9%. Como já é muito elevado o contingente de famílias convi-

ventes, a sensibilidade à renda torna-se naturalmente menor no caso do Chile.  
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Essa análise mostra que não só o comportamento do déficit é semelhante nos dois 

países – diminuição da precariedade e aumento das famílias conviventes –, mas os fato-

res determinantes do déficit têm características muito próximas. O mais importante para 

a presente análise é o fato de que, no caso do Chile, as estimativas foram sofisticadas 

com a consideração das variáveis acesso ao crédito e acesso ao subsídio, fatores que 

reduzem sensivelmente o déficit habitacional. Essas estimativas para o caso chileno, 

dadas as semelhanças analisadas neste capítulo, permitem especular em que medida o 

aumento recente do crédito e as reformas na política de subsídio no Brasil podem re-

compor o déficit habitacional e acelerar a sua redução. Essa questão é discutida no pró-

ximo capítulo.   
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4. Considerações Finais 
 

 

Esta dissertação avaliou as políticas de subsídios habitacionais e sua influência na 

oferta de crédito e na dinâmica do mercado imobiliário. Para tanto, o primeiro capítulo 

partiu de um modelo teórico sobre a dinâmica do investimento habitacional e introduziu 

uma nova variável para explicar o funcionamento desse mercado. O segundo capítulo 

analisou a política de subsídios habitacionais no Chile e seus efeitos sobre a oferta de 

crédito e o déficit habitacional, confirmando, por meio de regressões logísticas, as prin-

cipais relações desenvolvidas no modelo teórico. Por fim, o terceiro capítulo, estudou a 

política habitacional no Brasil e comparou com o desenho dessa política no Chile. 

O modelo desenvolvido no Capítulo 1 partiu da visão de Stiglitz e Weiss (1981) de 

um mercado de crédito racionado e introduziu a política de subsídios habitacionais na 

análise. Verificou-se que a concessão de subsídios para a compra da moradia aumenta o 

retorno dos empréstimos bancários e expande a oferta de crédito. O subsídio também 

aumenta a demanda por empréstimos. O aumento dos subsídios e a expansão da oferta 

de crédito mudam o equilíbrio do mercado imobiliário, levando a um aumento do esto-

que de capital habitacional por família e uma diminuição dos preços dos imóveis.  

Essas relações teóricas derivadas do modelo dinâmico de investimento habitacional 

guiaram a análise desenvolvida nos capítulos seguintes. No Capítulo 2, foi analisado o 

caso do Chile, país que passou por profundas reformas em seu sistema de financiamento 

habitacional em meados da década de 1970. A política habitacional chilena aliou crédito 

e subsídio no financiamento imobiliário, obtendo resultados positivos no combate ao 

déficit. Além de descrever as políticas de financiamento e de subsídios, o capítulo in-

vestigou em detalhe a interação entre renda, crédito e subsídio no desenvolvimento ha-

bitacional.  

Os resultados econométricos trouxeram informações importantes para a análise da 

política habitacional desse país: eles auxiliaram a interpretar a evolução do déficit habi-

tacional entre 1996 e 2009. Desde que a política foi implantada, verificou-se um cres-

cimento progressivo do número de famílias contempladas pela política, ou seja, que 

tiveram acesso ao crédito ou ao subsídio. A análise econométrica mostrou que a redução 

do déficit por precariedade nos últimos 15 anos pode ser atribuída ao aumento da renda 

e do número de famílias com acesso ao crédito e ao subsídio, conforme esperado pelo 
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modelo teórico. Esse mesmo padrão de evolução dessas variáveis explica o crescimento 

das famílias conviventes em termos absolutos e relativos, como discutido no Capítulo 2. 

O crescimento das famílias conviventes parece não ter sido maior devido ao crescimen-

to dos subsídios e a mudanças nas outras variáveis. 

Além de auxiliar na interpretação da experiência chilena, a análise econométrica de-

senvolvida no Capítulo 2 forneceu elementos empíricos que corroboraram as proposi-

ções do modelo teórico proposto no Capítulo 1. As proposições verificadas no caso chi-

leno que merecem mais destaque são:  

(i) o aumento do volume de subsídios concedidos induz à ampliação da ofer-

ta de crédito para a baixa renda;  

(ii) o aumento do volume de subsídios concedidos reduz a incidência de fa-

mílias com capital habitacional inferior ao nível crítico, o que pode ser 

interpretado como o déficit por precariedade; e  

(iii) devido ao fato de que o aumento do volume de subsídios concedidos in-

terfere na demanda por crédito, ele não garante a eliminação do raciona-

mento, ou ainda, a eliminação do déficit de crédito.51 

O Capítulo 3 apresentou uma descrição do sistema de financiamento habitacional no 

Brasil e uma descrição mais aprofundada dos programas de subsídio. Os programas de 

subsídio habitacional em larga escala iniciaram com as reformas de 1964 e a criação do 

BNH. Após um longo período de crise, em que houve uma grande desarticulação insti-

tucional e os investimentos minguaram, o país constituiu um novo modelo de subsídio 

mais próximo ao adotado no Chile. Na restruturação da política habitacional se destaca-

ram a criação do Programa de Subsídio Habitacional (2003), a do Sistema e do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (2005) e a do Programa Minha Casa Minha 

Vida (2009).  

Além disso, o Capítulo 3 analisou a evolução do déficit habitacional no Brasil e seus 

determinantes, comparando os resultados estatísticos com os encontrados no Capítulo 2 

para o Chile. Essa análise mostrou que o comportamento das famílias brasileiras é se-

melhante ao das famílias chilenas, com diferenças apenas na sensibilidade das variáveis 

explicativas. Por esse motivo, conclui-se que não só o comportamento do déficit é pare-

cido nos dois países – diminuição da precariedade e aumento das famílias conviventes – 

                                                 
51 Como argumentado anteriormente, o déficit habitacional pode ser interpretado como um tipo de racio-
namento de crédito.  
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como também as evoluções dos fatores determinantes do déficit entre 1996 e 2009. Nes-

se período, houve aumento da renda, aumento da oferta de crédito e aumento dos subsí-

dios habitacionais nos dois países.  

Esses resultados merecem algumas considerações adicionais. A análise econométri-

ca desenvolvida para o caso chileno foi muito além da realizada para o Brasil. Isso por-

que a experiência de subsídios habitacionais dessa natureza é mais longa no Chile e 

porque a Encuesta Casen traz informações sobre o acesso ao subsídio e ao crédito, algo 

que não há nas pesquisas domiciliares do Brasil. Guardadas as semelhanças e diferenças 

entre os dois países, os resultados do Chile auxiliam na interpretação da evolução recen-

te e a recomposição do déficit habitacional no Brasil. Também possibilitam especular 

quais os rumos que a questão habitacional deve tomar no Brasil nos próximos anos, 

visto que a atual política de subsídios brasileira tem elementos semelhantes à chilena.  

A política de subsídio afetou de forma decisiva o acesso ao crédito no Chile, como 

analisado no Capítulo 2. A evolução recente no Brasil parece indicar que a mesma coisa 

está acontecendo aqui. Conforme avança a política de subsídios, amplia-se o acesso ao 

crédito habitacional, cada vez mais próximo das famílias de baixa renda. Isso mostra 

uma rearticulação do mercado de crédito. É fato que boa parte desse movimento se deve 

à ação direta do Estado, ou seja, ao programa Minha Casa Minha Vida e à atuação da 

Caixa Econômica Federal. Mas, lentamente, os bancos privados avançam no financia-

mento de moradias de menor valor, seguindo as tendências do mercado imobiliário.52  

Essa ideia de que o mercado está em restruturação é reforçada pela visão de Inês 

Magalhães, Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades:  

O programa Minha Casa Minha Vida veio comprovar que há uma fatia, a bar-
riga da pirâmide social, que começa a investir em habitação. Essas famílias 
estão indo além do consumo de bens da linha branca e do automóvel e come-
çam a acessar o investimento habitacional graças às condições favoráveis da 
taxa de juros e à melhoria do poder aquisitivo. A criação desse ambiente fa-
vorável está atraindo famílias com renda mensal entre 2 e 3 salários para 
aquisição do imóvel com financiamento tradicional.  

Isso é importantíssimo para diversificar o mercado. Lembro-me que, em 
2003, a oferta de imóveis se restringia a lançamentos de moradias com 3 ou 4 
dormitórios para atender à demanda do topo da pirâmide social. Esse é um 
mercado muito pequeno. Para enfrentar o problema habitacional é necessário 
produzir para todas as faixas de renda. Aos poucos, alguns empresários co-
meçaram desenhar produtos com maior aderência para a população de menor 
poder aquisitivo e hoje nós temos quase 30% dos contratos do PMCMV na 
faixa de 2 a 3 salários. (Anexo 3.5) 

 

                                                 
52 Dias e Garcia (2011b) mostram o aumento consistente dos lançamentos de imóveis de valor médio de 
2007 em diante na região metropolitana de São Paulo. Isso tem implicado a diminuição do preço médio 
de mercado e uma restruturação da oferta.  
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O que vem ocorrendo no Brasil com o déficit por precariedade parece ser conse-

quência direta dessa ampliação do acesso aos subsídios e ao crédito habitacional. Entre 

1996 e 2009, o número de famílias que moravam em habitações precárias reduziu-se de 

2,2 milhões para 1,2 milhão, uma queda de 4,7% ao ano. O modelo econométrico do 

Capítulo 3 mostrou que o crescimento da renda reduz a ocorrência de déficit por preca-

riedade. Contudo, o aumento da renda das famílias brasileiras no período não foi sufici-

ente para explicar essa evolução tão rápida da precariedade. Os resultados do modelo 

econométrico que explica o comportamento do déficit habitacional no Chile, por outro 

lado, mostram que os acessos ao crédito e ao subsídio são muito mais eficazes na redu-

ção da probabilidade de uma família pertencer ao déficit por precariedade do que a ex-

pansão da renda.  

Uma simulação simples ilustra esse ponto. Tomando os coeficientes da regressão de 

determinação do déficit no Brasil (Tabela 3.5), estima-se que a probabilidade de perti-

nência ao déficit por precariedade de uma família de 5 pessoas com renda de 2 salários 

mínimos em 2009, cujo chefe de família tinha 30 anos de idade e 4 de escolaridade, 

morando na área urbana de São Paulo, era de 2,35%. Se a renda dessa família crescesse 

100%, a probabilidade de pertinência ao déficit cairia para 1,83%, ou seja, ela seria re-

duzida em 0,52 ponto percentual. Essa simulação realizada para o Chile, com base nos 

coeficientes da Tabela 2.9 e para famílias com as mesmas características53, mostra que a 

probabilidade de pertinência ao déficit por precariedade cairia de 2,89% para 2,39% 

com um aumento de 100% da renda dessa família. A probabilidade cairia 0,5 ponto per-

centual, praticamente a mesma coisa que ocorreria no Brasil. No caso do Chile, contu-

do, é possível avaliar o efeito da concessão de crédito e subsídio, aprofundando a análi-

se. Na simulação feita com os coeficientes da Tabela 2.11, se a família chilena recebes-

se subsídio e crédito, em vez de ter ampliada a renda em 100%, a probabilidade de per-

tencer ao déficit por precariedade cairia de 4,32% para 0,10%, uma queda de mais de 4 

pontos percentuais! 

A análise desenvolvida para o caso do Chile também possibilita especular sobre os 

efeitos que o programa Minha Casa Minha Vida pode ter sobre a componente convivên-

cia familiar. Para as famílias chilenas de baixa renda, a concessão de subsídio reduz a 

probabilidade de pertinência à componente famílias conviventes. Mas a concessão de 

crédito aumenta essa probabilidade. No caso de programas que combinam subsídio e 

                                                 
53 No caso do Chile, empregou-se a residência na área urbana da região metropolitana de Santiago. Os 
demais valores são idênticos ao caso brasileiro.  
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crédito, o efeito final também depende do nível de renda. Por exemplo, para famílias 

chilenas com as características da simulação anterior, a concessão de crédito e subsídio 

elevaria a probabilidade de pertencer à componente famílias conviventes de 42,4% para 

46,6%, um aumento de 4,2 pontos percentuais. Já para famílias com as mesmas caracte-

rísticas, mas renda equivalente a 10 salários mínimos brasileiros, a concessão de crédito 

e subsídio reduziria a probabilidade de pertencer à componente famílias conviventes de 

50,8% para 49,9%, uma queda de 1,9 ponto percentual. Para as famílias com renda de 6 

salários mínimos, a concessão de crédito e subsídio não altera a probabilidade de per-

tencer à componente famílias conviventes (de 48,1%). 54 

Isso indica que a política de crédito e subsídios tende a elevar a frequência de famí-

lias conviventes nas classes de baixa renda, ao passo que a mesma combinação tem efei-

to de redução desse tipo de déficit nas classes média e alta. Essas relações parecem ex-

plicar a dinâmica recente dessa componente do déficit no Brasil, que tem crescido ao 

ritmo de 1,7% ao ano. Assim, a recomposição do déficit habitacional – aumento das 

famílias conviventes e redução da precariedade – é uma tendência que pode estar asso-

ciada, em boa medida à política de subsídios e à retomada do crédito imobiliário. Para 

verificar esse efeito com segurança, seria necessário que o IBGE incorporasse ao ques-

tionário da PNAD questões semelhantes às empregadas pela Encuesta Casen para quan-

tificar o acesso ao crédito e ao subsídio.  

Esses resultados também indicam que parece haver um caminho seguido pelas famí-

lias para sair do déficit habitacional. Primeiro elas buscam deixar as moradias precárias 

em busca de moradias adequadas, mesmo que isso incorra no adensamento ou as leve à 

coabitação. Depois, com a mobilidade social e a continuidade da política de subsídio, 

tendem lentamente a sair das famílias conviventes e constituir moradia própria.  

Se esse mecanismo valer para o caso brasileiro, a dinâmica do déficit nos próximos 

anos pode se alterar sensivelmente, como se observou em anos recentes. Com a fase II 

do programa Minha Casa Minha Vida, que pretende financiar 2 milhões de moradias no 

período de 2011 a 2014, sendo 1,2 milhão de habitações com subsídios para famílias 

com renda de até 6 salários mínimos, deve ocorrer uma recomposição rápida do déficit 

habitacional no Brasil. A precariedade deve se reduzir rapidamente, mas o número de 

famílias conviventes pode diminuir em ritmo menor, ou até mesmo aumentar. Isso por-

que o programa concentrou mais recursos para famílias na faixa de renda de até 3 salá-

                                                 
54 As mesmas diferenças em termos de pontos percentuais se observam nas simulações feitas com os 
coeficientes da Tabela A.2.4.9, os quais se referem às famílias conviventes com intenção de se mudar.  
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rios mínimos, grupo para o qual a política de crédito e subsídios parece elevar a fre-

quência de famílias conviventes.  

A meta quantitativa da fase II do PMCMV parece adequada para acelerar a redução 

do déficit habitacional, mas é preciso observar que programas de subsídio e crédito des-

se porte podem ter efeitos colaterais na qualidade das soluções urbanas. Para atender às 

necessidades de tempo e de valores monetários, os projetos do PMCMV tendem a ficar 

maiores, ou seja, a agrupar um número cada vez maior de moradias em conjuntos habi-

tacionais. Os projetos de maior escala, em geral, apresentam desafios urbanos distintos. 

Patricia Poblete Bennett adverte, em sua entrevista, que esse foi um dos maiores pro-

blemas da política habitacional chilena nos anos 1990: 

En Chile, (…) fueran construidas 3 mil viviendas en edificios de departamen-
tos que finalmente fueron abandonados por la violencia del área. Era un ba-
rrio dormitorio, las familias iban solo a dormir. Para que la familia tenga sus-
tentabilidad, hay que tener trabajo. La verdad es que no existe ninguno asen-
tamiento urbano que no tenga rentabilidad, que no tenga un sustento econó-
mico, que no tenga trabajo. Para que el desarrollo inmobiliario tenga susten-
tabilidad por si mismo, es necesario que haya producción económica. (Anexo 
2.5) 
 

Para lidar com a questão da escala dos projetos, e sua inserção no meio urbano, a en-

trevistada cita as propostas adotadas pelo governo chileno em anos recentes: 

Nosotros hemos propuesto que no importa que sea un megaproyecto, pero 
que tenga conexibilidad con la ciudad, además que dentro del megaproyecto 
tengamos pequeños condominios y que cada uno tenga sustentabilidad por 
sigo mismo. Esos condominios deben tener áreas verdes, equipamientos co-
mo juegos infantiles, salas cunas y centro de salud, de manera que esas fami-
lias no tengan que salir hacia otros condominios a buscar lo que precisan. Pe-
ro a su vez esos condominios tienen que estar conectados con la ciudad para 
aprovechar el equipamiento mayor, el hospital, el grande liceo, la universi-
dad. Por eso es que la verdadera integración social se da cuando la familia se 
sienta incorporada y conectada a la ciudad misma y no sola conectada a eso 
entorno. (Anexo 2.5) 

 

Com relação a esse tema, parece haver consenso de que os projetos do PMCMV de-

vem considerar as questões da inserção dos condomínios no meio urbano das cidades. 

Inês Magalhães adverte que “Não é mais possível fazer ‘plantação de casinhas’ ou ‘de-

pósito de gente’” (Anexo 3.5). Ela ressalta a necessidade de se migrar do conceito de 

construção de conjuntos habitacionais para o conceito de construção de cidades, o que 

requer alteração da cultura no setor público e a preocupação do setor privado com a 

sustentabilidade dos empreendimentos.  
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Essa questão parece ser o maior desafio da política de subsídio brasileira nos próxi-

mos anos. Ampliar a oferta de moradias para a baixa renda, com melhorias nas condi-

ções de vida no meio urbano, sem que isso incorra em grandes pressões de custo, é algo 

que ainda não está explícito no PMCMV.  Cabe ao Plano Nacional de Habitação, o qual 

deve ser revisto em 2011 e 2012, traçar essas diretrizes e incorporar essas metas nos 

programas de subsídio no Brasil.  
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Anexos  
 
Anexo 2.1. Fatores de ajuste da renda 
 
Tabela. A.2.1.1 Paridade do Poder de Compra, Chile e Brasil, 1996 a 2009 

  

PPC Chile 

L$/US$ 

PPC Brasil 

L$/US$ 

IPC estados unidos 

Fator de conversão* 

ajustado a inflação 

norte-americana Chile 

Fator de conversão* 

ajustado a inflação 

norte-americana Brasil 

1996               266,12                 0,80             80,32 0,0051397288 1,717676336 

1997               273,08                 0,84             82,19 0,0048943169 1,586776718 

1998               275,42                 0,87             83,47 0,0047784814 1,516083183 

1999               278,23                 0,93             85,30 0,0046290123 1,387708172 

2000               284,85                 0,96             88,18 0,0043737138 1,291583153 

2001               288,84                 1,03             90,67 0,0041947774 1,178846739 

2002               295,85                 1,12             92,11 0,0040314263 1,066722391 

2003               306,66                 1,24             94,20 0,0038030487 0,936954842 

2004               320,38                 1,31             96,72 0,0035452724 0,868562175 

2005               333,69                 1,36           100,00 0,0032921247 0,809721455 

2006               363,32                 1,39           103,23 0,0029291160 0,762988514 

2007               372,48                 1,43           106,17 0,0027778786 0,724681174 

2008               365,73                 1,50           110,25 0,0027245607 0,664076676 

2009               376,62                 1,56           109,85 0,0026552301 0,641807329 

Nota: (*) Esse fator de conversão é utilizado para ajustar a moeda local de cada país a paridade do poder de compra em US$ de 
2009. Para isso, basta multiplicar esse fator pela moeda local de cada país. Fonte: World Development Indicators On Line, do Banco 
Mundial e cálculos próprios. 

 

Anexo 2.2. Distribuição das famílias com crédito e subsídio no Chile 

 
Tabela A.2.2.1 Total de famílias por faixa de renda e região, 2009 

Região 

Faixa de renda mensal (US$) 

Total

até 400 de 400 a 800 de 800 a 1.200 1.200 a 2.400 

de 2.400 a 

3.600 

mais de 3.600 

I - Tarapacá 9.131 24.613 27.091 46.725 26.048 19.140 152.748

II - Antofagasta 6.089 16.024 23.107 55.248 36.744 36.687 173.899

III - Atacama 8.569 12.333 14.878 28.438 11.223 9.901 85.342

IV - Coquimbo 25.157 50.433 54.387 74.331 21.236 15.950 241.494

V - Valparaíso 53.869 120.387 112.008 190.435 63.335 53.718 593.752

VI - Libertador O Higgins 25.770 66.201 58.910 91.336 32.218 23.961 298.396

VII - Maule 44.871 103.899 68.700 79.270 22.903 21.173 340.816

VIII - BíoBío 76.412 168.802 133.454 185.890 51.973 53.086 669.617

IX - La Araucania 53.015 97.381 60.488 65.518 13.301 15.011 304.714

X - Los Lagos 42.869 98.143 81.121 112.060 37.175 28.680 400.048

XI - Aisén 2.902 6.389 4.822 9.853 3.388 4.187 31.541

XII - Magallanes 3.969 6.324 8.850 18.998 8.088 5.419 51.648

XIII - Región Metropolitana 131.230 325.681 353.103 703.293 335.080 458.447 2.306.834

Total 483.853 1.096.610 1.000.919 1.661.395 662.712 745.360 5.650.849

Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009. 
 

Tabela A.2.2.2 Famílias que receberam subsídio por faixa de renda e região, 2009 

Região 

Faixa de renda mensal (US$) 

Total

até 400 de 400 a 800 de 800 a 1.200 1.200 a 2.400 

de 2.400 a 

3.600 

mais de 3.600 

I - Tarapacá 1.505 7.492 8.343 16.212 8.055 4.374 45.981

II - Antofagasta 255 2.553 3.010 11.835 9.203 12.112 38.968

III - Atacama 798 2.606 3.292 9.959 3.829 2.298 22.782

IV - Coquimbo 8.052 20.800 23.947 30.437 6.015 5.379 94.630

V - Valparaíso 10.711 24.826 30.557 50.877 21.035 10.572 148.578

VI - Libertador O Higgins 5.507 16.034 16.601 34.752 11.195 7.941 92.030

VII - Maule 11.642 38.140 27.329 33.125 8.423 5.465 124.124

VIII - BíoBío 17.772 48.290 37.313 59.622 18.541 9.766 191.304

IX - La Araucania 14.724 30.272 20.776 24.353 3.611 3.910 97.646

X - Los Lagos 11.869 27.064 22.946 33.558 10.101 5.251 110.789

XI - Aisén 1.209 1.893 1.705 4.039 1.009 1.441 11.296

XII - Magallanes 138 923 3.122 7.827 3.431 1.031 16.472

XIII - Región Metropolitana 29.600 103.638 104.763 234.899 100.302 65.655 638.857

Total 113.782 324.531 303.704 551.495 204.750 135.195 1.633.457

Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009. 
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Tabela A.2.2.3 Famílias que receberam crédito por faixa de renda e região, 2009 

Região 

Faixa de renda mensal (US$) 

Total

até 400 de 400 a 800 de 800 a 1.200 1.200 a 2.400 

de 2.400 a 

3.600 

mais de 3.600 

I - Tarapacá 2.163 6.533 6.600 14.708 8.961 7.138 46.103

II - Antofagasta 255 2.305 2.805 10.929 9.314 15.481 41.089

III - Atacama 1.533 2.445 3.559 10.119 4.628 3.300 25.584

IV - Coquimbo 5.982 16.142 23.423 30.446 6.644 7.266 89.903

V - Valparaíso 9.073 23.821 30.782 55.565 28.613 24.469 172.323

VI - Libertador O Higgins 4.898 14.065 13.861 32.123 13.469 11.873 90.289

VII - Maule 8.515 26.580 19.656 26.417 7.229 9.541 97.938

VIII - BíoBío 13.731 34.991 31.321 61.780 23.324 22.483 187.630

IX - La Araucania 8.755 19.520 14.144 21.648 4.326 7.243 75.636

X - Los Lagos 7.722 21.449 17.819 31.119 13.424 9.968 101.501

XI - Aisén 795 1.479 1.474 3.073 989 2.063 9.873

XII - Magallanes 339 1.978 1.453 5.494 1.514 2.609 13.387

XIII - Región Metropolitana 32.429 100.010 111.369 256.245 142.842 208.822 851.717

Total 96.190 271.318 278.266 559.666 265.277 332.256 1.802.973

Fonte: Tabulação própria com base na Encuesta Casen 2009. 

 
 

Anexo 2.3. Regressões logísticas de determinação do crédito no Chile 
 
Tabela A.2.3.1 Regressão logística do crédito, Chile, 2000 
  não ponderado   ponderado 

  β  p   β  p 

Renda mensal da família (ln) 0,5108 0,000   0,4742 0,000 

Acesso ao subsídio 6,789 0,000  6,8086 0,000 

Interação subsídio x renda -0,4605 0,000   -0,4947 0,000 

Número de pessoas -0,054 0,000   -0,0495 0,000 

Idade do chefe da família -0,0011 0,281  -0,0067 0,000 

Escolaridade do Chefe 0,0836 0,000   0,0851 0,000 

Área urbana (0 ou 1) 1,7815 0,000   2,0516 0,000 

Região  0,000   0,000 

  I - Tarapacá -0,6667 0,000  -0,8993 0,000 

  II - Antofagasta -0,2137 0,027  -0,0631 0,000 

  III - Atacama -0,445 0,000  -0,7281 0,000 

  IV - Coquimbo -0,6402 0,000  -0,5524 0,000 

  V - Valparaíso -0,3913 0,000  -0,5831 0,000 

  VI - Libertador O Higgins -0,8828 0,000  -0,8085 0,000 

  VII - Maule -0,7362 0,000  -0,8883 0,000 

  VIII - BíoBío -0,514 0,000  -0,4546 0,000 

  IX - La Araucania -1,1524 0,000  -0,956 0,000 

  X - Los Lagos -0,4075 0,000  -0,6346 0,000 

  XI - Aisén -0,2688 0,029  -0,3528 0,000 

  XII - Magallanes -0,117 0,356  -0,0811 0,000 

Constant -7,7287 0,000   -7,0578 0,000 

-2 log da máxima verossimilhança  33.307,63   2.808.929,75 

Grau de adequação  64.032,36   3.708.089,53 

(%) de previsões corretas   88,08%     82,64% 

Nota: (*) número de observações = 56.097.    
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2000. 
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Tabela A.2.3.2 Regressão logística do crédito, Chile, 2003 
  não ponderado  ponderado 

  β  p      β  p 

Renda mensal da família (ln) 0,4525 0,000   0,390 0,000 

Acesso ao subsídio 5,6415 0,000  4,947 0,000 

Interação subsídio x renda -0,346 0,000   -0,2767 0,000 

Número de pessoas -0,0384 0,000   -0,0608 0,000 

Idade do chefe da família 0,0047 0,000  -0,0017 0,000 

Escolaridade do Chefe 0,0951 0,000   0,105 0,000 

Área urbana (0 ou 1) 1,655 0,000   2,0498 0,000 

Região  0,000   0,000 

  I - Tarapacá 0,1466 0,064  -0,3694 0,000 

  II - Antofagasta -0,7133 0,000  -0,6034 0,000 

  III - Atacama -0,3345 0,000  -0,7745 0,000 

  IV - Coquimbo -0,8794 0,000  -0,5754 0,000 

  V - Valparaíso -0,2658 0,000  -0,5003 0,000 

  VI - Libertador O Higgins -0,6535 0,000  -0,5505 0,000 

  VII - Maule -0,7077 0,000  -0,4281 0,000 

  VIII - BíoBío -0,6506 0,000  -0,5851 0,000 

  IX - La Araucania -1,2007 0,000  -0,8233 0,000 

  X - Los Lagos -0,6166 0,000  -0,547 0,000 

  XI - Aisén -0,3904 0,001  -0,6409 0,000 

  XII - Magallanes -0,6334 0,000  -0,5777 0,000 

Constant -7,4498 0,000   -6,7136 0,000 

-2 log da máxima verossimilhança  41.444,61    3.149.582,15 

Grau de adequação  63.002,22   3.684.247,92 

(%) de previsões corretas   85,43%     80,91% 

Nota: (*) número de observações = 60.530.    
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2003. 
 
Tabela A.2.3.3 Regressão logística do crédito, Chile, 2006 
  não ponderado  ponderado 

  β  p  β  p 

Renda mensal da família (ln) 0,4359 0,000   0,4117 0,000 

Acesso ao subsídio 5,0603 0,000  4,7341 0,000 

Interação subsídio x renda -0,3583 0,000   -0,3477 0,000 

Número de pessoas -0,0688 0,000   -0,0997 0,000 

Idade do chefe da família 0,0011 0,201  -0,0049 0,000 

Escolaridade do Chefe 0,0874 0,000   0,0926 0,000 

Área urbana (0 ou 1) 1,6401 0,000  1,8653 0,000 

Região  0,000   0,000 

  I - Tarapacá -0,7805 0,000  -0,9479 0,000 

  II - Antofagasta -1,0502 0,000  -1,1308 0,000 

  III - Atacama -0,456 0,000  -0,6887 0,000 

  IV - Coquimbo -0,8141 0,000  -0,7592 0,000 

  V - Valparaíso -0,6673 0,000  -0,6758 0,000 

  VI - Libertador O Higgins -0,6388 0,000  -0,4534 0,000 

  VII - Maule -0,6037 0,000  -0,454 0,000 

  VIII - BíoBío -0,5868 0,000  -0,4014 0,000 

  IX - La Araucania -0,9564 0,000  -0,7007 0,000 

  X - Los Lagos -0,7034 0,000  -0,7122 0,000 

  XI - Aisén -0,5643 0,000  -0,8359 0,000 

  XII - Magallanes -0,5205 0,000  -0,3366 0,000 

Constant -6,6945 0,000   -5,991 0,000 

-2 log da máxima verossimilhança  47.312,71   3.679.608,77 

Grau de adequação  64.913,38   3.853.826,69 

(%) de previsões corretas   83,47%     76,81% 

Nota: (*) número de observações = 64.254.     
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2006. 
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Anexo 2.4. Regressões logísiticas de determinação do déficit habitacional no Chile 
 
Tabela A.2.4.1 Regressão logística do déficit, Chile, 1996 
  Não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes 

  β p   β p   β p   β p   β p   β p 

Renda mensal da família (ln) -0,3629 0,0000   -0,0755 0,1115   0,3725 0,0000   -0,3180 0,0000   -0,0970 0,0000   0,2878 0,0000 

Número de pessoas -0,2138 0,0000   -  -  0,4948 0,0000  -0,3332 0,0000   -  -  0,5292 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0411 0,0000  -0,0604 0,0000  -0,0900 0,0000  -0,0526 0,0000  -0,0620 0,0000  -0,0868 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1704 0,0000   -0,0553 0,0001   -0,0099 0,0454   -0,1823 0,0000   -0,0906 0,0000   -0,0121 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,6908 0,0000   -  -  0,0770 0,0604  0,4270 0,0000   -  -  0,1182 0,0000 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 1,1628 0,0000  -0,3020 0,3074  -0,5105 0,0000  0,0763 0,0003  -0,4651 0,0000  -0,2669 0,0000 

  II - Antofagasta 0,9159 0,0000  -0,4531 0,1123  -0,3306 0,0002  -0,0115 0,5998  0,6899 0,0000  -0,4439 0,0000 

  III - Atacama 0,8721 0,0000  -0,5543 0,0959  -0,1789 0,0792  1,3028 0,0000  0,2880 0,0000  -0,2625 0,0000 

  IV - Coquimbo 0,3424 0,0021  -0,5701 0,0399  0,1701 0,0330  0,7326 0,0000  -0,1266 0,0000  0,1042 0,0000 

  V - Valparaíso -0,1755 0,0830  -0,3770 0,0386  0,1089 0,0553  0,3197 0,0000  0,1049 0,0000  0,2844 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,5360 0,0000  -0,2636 0,1673  0,1305 0,0421  -0,3639 0,0000  0,0313 0,1771  0,1266 0,0000 

  VII - Maule -0,4481 0,0000  -0,8608 0,0006  0,1056 0,1265  -0,2570 0,0000  -0,5324 0,0000  0,1612 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,3398 0,0004  -0,3077 0,0765  0,0468 0,4229  0,1764 0,0000  0,1539 0,0000  -0,0163 0,0023 

  IX - La Araucania 0,0443 0,6253  -0,2879 0,1186  0,1634 0,0095  0,5387 0,0000  -0,0885 0,0001  0,0508 0,0000 

  X - Los Lagos 0,1735 0,1169  -0,6500 0,0162  0,2875 0,0001  0,6074 0,0000  -0,6319 0,0000  0,3040 0,0000 

  XI - Aisén -0,4540 0,0095  -0,1712 0,5782  -0,1026 0,3549  0,0819 0,0158  0,4279 0,0000  -0,0697 0,0008 

  XII - Magallanes -1,6654 0,0000  -0,4162 0,2888  0,0185 0,8800  -1,6863 0,0000  0,3725 0,0000  0,0778 0,0000 

Constante 3,7475 0,0000   -0,9291 0,0139   -3,0540 0,0000   3,8818 0,0000   -0,7790 0,0000   -2,7174 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  13.780   4.171   24.880   1.060.194   404.622   2.684.099 

Grau de adequação  34.707   36.715   134.891   3.643.504   3.824.651   12.979.448 

(%) de previsões corretas   94,61%     99,02%     89,37%     96,52%     99,13%     89,24% 

Nota: (*) número de observações =  39.778.                 
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 1996. 
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Tabela A.2.4.2 Regressão logística do déficit, Chile, 1998 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2768 0,0000   -0,0615 0,0993   0,2706 0,0000   -0,2786 0,0000   -0,1190 0,0000   0,1678 0,0000 

Número de pessoas -0,2878 0,0000   -  -  0,5550 0,0000  -0,3464 0,0000   -  -  0,5640 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0414 0,0000  -0,0551 0,0000  -0,0998 0,0000  -0,0557 0,0000  -0,0515 0,0000  -0,0944 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1468 0,0000   -0,0553 0,0000   0,0070 0,0936   -0,1865 0,0000   -0,0607 0,0000   -0,0032 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,4914 0,0000    -  -   -0,0559 0,0977   -0,5661 0,0000    -  -   -0,0191 0,0002 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 0,9669 0,0000  -0,1795 0,3867  -0,5274 0,0000  0,4187 0,0000  0,6998 0,0000  -0,4767 0,0000 

  II - Antofagasta 0,4865 0,0000  0,5529 0,0015  -0,1941 0,0165  -0,0933 0,0000  0,4057 0,0000  -0,3137 0,0000 

  III - Atacama 0,6842 0,0000  -0,2355 0,2989  -0,0631 0,4050  0,7349 0,0000  -0,3403 0,0000  -0,0754 0,0000 

  IV - Coquimbo 0,2515 0,0007  -0,9643 0,0001  0,2141 0,0003  0,1120 0,0000  -0,5597 0,0000  0,0523 0,0000 

  V - Valparaíso -0,4229 0,0000  -0,4156 0,0026  0,1356 0,0016  -0,4818 0,0000  -0,2075 0,0000  0,1500 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,0334 0,6751  -0,4011 0,0305  -0,0439 0,4640  -0,2169 0,0000  -0,7847 0,0000  -0,0441 0,0000 

  VII - Maule -0,8055 0,0000  -0,1377 0,4484  0,1515 0,0178  -0,8267 0,0000  -0,6820 0,0000  0,1040 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,3082 0,0000  -0,1195 0,3925  0,2706 0,0000  -0,2966 0,0000  -0,2497 0,0000  0,2646 0,0000 

  IX - La Araucania -0,3598 0,0000  -0,5539 0,0041  -0,1459 0,0168  -0,2036 0,0000  -0,2290 0,0000  -0,2376 0,0000 

  X - Los Lagos -0,2529 0,0232  -0,0498 0,8132  -0,0355 0,6491  -0,4232 0,0000  -0,1818 0,0000  -0,1071 0,0000 

  XI - Aisén -0,3983 0,0089  -0,3986 0,2463  -0,3576 0,0028  -0,6809 0,0000  0,0383 0,4723  -0,3756 0,0000 

  XII - Magallanes -2,1569 0,0000  -0,2637 0,4680  0,0908 0,4606  -1,3997 0,0000  0,3308 0,0000  0,3164 0,0000 

Constante 3,3521 0,0000   -1,2429 0,0000   -2,4417 0,0000   4,4354 0,0000   -0,8634 0,0000   -1,8687 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  21.165   6.322   34.273   1.184.936   531.674   2.781.724 

Grau de adequação  54.309   54.872   218.830   4.382.779   4.250.592   12.845.234 

(%) de previsões corretas   94,37%   98,96%   89,86%   96,39%   98,88%   89,28% 

Nota: (*) número de observações = 57.887.                 
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 1998. 
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Tabela A.2.4.3 Regressão logística do déficit, Chile, 2000 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,3855 0,0000   -0,1679 0,0000   0,4407 0,0000   -0,3769 0,0000   -0,1410 0,0000   0,2200 0,0000 

Número de pessoas -0,2397 0,0000   -  -  0,5351 0,0000  -0,3085 0,0000   -  -  0,5663 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0340 0,0000  -0,0498 0,0000  -0,1104 0,0000  -0,0454 0,0000  -0,0637 0,0000  -0,1097 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1714 0,0000   -0,0176 0,1922   -0,0131 0,0004   -0,1889 0,0000   -0,0989 0,0000   -0,0135 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,7921 0,0000   -  -  -0,1235 0,0000  -0,8255 0,0000   -  -  -0,0813 0,0000 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 1,7035 0,0000  -0,4198 0,0960  -0,2648 0,0002  1,1678 0,0000  0,2242 0,0000  0,2579 0,0000 

  II - Antofagasta 0,7279 0,0000  -0,2069 0,4102  -0,0153 0,8280  -0,2692 0,0000  -0,4690 0,0000  0,2897 0,0000 

  III - Atacama 1,1231 0,0000  -0,9582 0,0054  -0,0209 0,7666  1,1854 0,0000  -1,3106 0,0000  0,1132 0,0000 

  IV - Coquimbo 0,6629 0,0000  -0,9786 0,0005  0,2919 0,0000  0,4612 0,0000  -0,2337 0,0000  0,4031 0,0000 

  V - Valparaíso 0,0622 0,3516  -0,3318 0,0474  0,1131 0,0139  0,2940 0,0000  -0,1072 0,0000  0,2516 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,2725 0,0002  -0,8017 0,0004  0,0890 0,0873  0,0890 0,0000  -0,7081 0,0000  0,1892 0,0000 

  VII - Maule -0,2078 0,0009  -0,7044 0,0002  0,0335 0,4864  0,0480 0,0000  -0,7064 0,0000  0,0617 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,3130 0,0000  -0,5380 0,0002  0,2017 0,0000  0,0144 0,1018  -0,2661 0,0000  0,3050 0,0000 

  IX - La Araucania -0,3829 0,0000  -0,7689 0,0001  0,0694 0,1473  -0,0441 0,0001  -0,7538 0,0000  0,0061 0,4022 

  X - Los Lagos -1,0678 0,0000  -0,8371 0,0001  -0,0215 0,6638  -0,6243 0,0000  -0,6833 0,0000  0,1306 0,0000 

  XI - Aisén -1,0271 0,0000  -0,6241 0,1721  -0,4845 0,0001  -0,4380 0,0000  -1,0193 0,0000  -0,2924 0,0000 

  XII - Magallanes -3,3023 0,0000  -0,0313 0,9317  0,2331 0,0357  -3,8972 0,0000  0,6504 0,0000  -0,0300 0,0659 

Constante 3,9361 0,0000   -1,3266 0,0000   -2,7691 0,0000   4,4708 0,0000   -0,2126 0,0000   -1,5392 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  32.343   5.391   46.029   1.171.418   387.101   2.848.086 

Grau de adequação  71.958   75.671   245.170   4.093.150   4.664.137   14.572.359 

(%) de previsões corretas   93,07%   99,41%   89,88%   96,50%   99,26%   89,53% 

Nota: (*) número de observações = 78.412.                 
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2000. 
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Tabela A.2.4.4 Regressão logística do déficit, Chile, 2003 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes 

  β p   β p   β p   β p   β p   β p 

Renda mensal da família (ln) -0,3457 0,0000   -0,1333 0,0022   0,3648 0,0000   -0,3670 0,0000   -0,1662 0,0000   0,3098 0,0000 

Número de pessoas -0,4149 0,0000   -  -  0,5412 0,0000  -0,4376 0,0000   -  -  0,5505 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0494 0,0000  -0,0586 0,0000  -0,0991 0,0000  -0,0620 0,0000  -0,0562 0,0000  -0,1004 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1678 0,0000   -0,0480 0,0011   -0,0156 0,0000   -0,2021 0,0000   -0,0776 0,0000   -0,0372 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,2172 0,0000   -  -  0,0544 0,0374  0,2066 0,0000   -   -  -0,0407 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 1,3803 0,0000  -0,6157 0,0529  -0,0621 0,3746  0,9736 0,0000  -1,5662 0,0000  0,2582 0,0000 

  II - Antofagasta 0,2225 0,0598  0,3978 0,0706  0,2946 0,0000  -0,2271 0,0000  0,4142 0,0000  0,3635 0,0000 

  III - Atacama 0,2155 0,0473  -0,6717 0,0537  0,1877 0,0067  -0,2611 0,0000  -0,2688 0,0000  0,1120 0,0000 

  IV - Coquimbo -0,2140 0,0323  -0,8860 0,0038  0,1353 0,0209  -0,1383 0,0000  -0,6003 0,0000  0,0585 0,0000 

  V - Valparaíso -0,5778 0,0000  -0,5283 0,0068  0,2517 0,0000  -0,4453 0,0000  -0,1178 0,0000  0,2826 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,6050 0,0000  -0,4832 0,0657  0,0916 0,1192  -0,6504 0,0000  -0,5132 0,0000  0,0054 0,4468 

  VII - Maule -0,5843 0,0000  -0,9758 0,0001  0,1837 0,0001  -0,4873 0,0000  -1,3653 0,0000  0,2084 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,3853 0,0000  -0,1788 0,2336  0,2398 0,0000  -0,0328 0,0006  -0,0782 0,0000  0,1673 0,0000 

  IX - La Araucania -0,3907 0,0000  -0,5586 0,0064  0,0387 0,4185  -0,2518 0,0000  -0,4146 0,0000  0,0474 0,0000 

  X - Los Lagos -0,3129 0,0000  -0,4790 0,0079  0,2155 0,0000  -0,0359 0,0022  -0,1490 0,0000  0,1935 0,0000 

  XI - Aisén -0,9687 0,0000  -1,3201 0,0649  -0,3020 0,0109  -0,8087 0,0000  -1,5862 0,0000  -0,2698 0,0000 

  XII - Magallanes -1,0276 0,0001  -1,7880 0,0751  0,1081 0,3582  -2,0953 0,0000  -0,6937 0,0000  -0,0288 0,0746 

Constante 4,1926 0,0000   -1,2217 0,0008   -2,6364 0,0000   4,9826 0,0000   -0,6950 0,0000   -2,0864 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  21.098   4.794   49.635   906.091   355.853   3.150.926 

Grau de adequação  85.541   74.231   225.041   6.238.095   4.543.506   14.101.603 

(%) de previsões corretas   96,35%   99,51%   89,66%   97,62%   99,39%   89,16% 

Nota: (*) número de observações =  82.083.               
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2003. 
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Tabela A.2.4.5 Regressão logística do déficit, Chile, 2006 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias conviventes 

  β  p  β p  β  p  β  p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2957 0,0000   -0,1161 0,0102   0,2114 0,0000   -0,2553 0,0000   -0,1307 0,0000   0,1551 0,0000 

Número de pessoas -0,3586 0,0000   -  -  0,5733 0,0000  -0,3824 0,0000   -  -  0,5706 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0403 0,0000  -0,0628 0,0000  -0,1019 0,0000  -0,0507 0,0000  -0,0635 0,0000  -0,1015 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1457 0,0000  -0,0717 0,0000  0,0090 0,0109  -0,1592 0,0000  -0,1158 0,0000  -0,0124 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,6562 0,0000    -  -   0,0769 0,0030   -0,4861 0,0000    -  -   0,1174 0,0000 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 1,8039 0,0000  -0,3284 0,2188  -0,3645 0,0000  0,7505 0,0000  0,3590 0,0000  0,0327 0,0001 

  II - Antofagasta 0,6556 0,0000  0,4638 0,0219  -0,3416 0,0000  0,6836 0,0000  0,6094 0,0000  -0,0451 0,0000 

  III - Atacama 0,9153 0,0000  -0,6440 0,0507  -0,0174 0,8051  0,3774 0,0000  -0,9629 0,0000  0,0602 0,0000 

  IV - Coquimbo -0,7761 0,0000  -1,4315 0,0001  0,1507 0,0099  -0,5450 0,0000  -1,7083 0,0000  0,3389 0,0000 

  V - Valparaíso -0,6569 0,0000  -0,8271 0,0000  0,1883 0,0000  -0,6946 0,0000  -0,9113 0,0000  0,1917 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,7119 0,0000  -0,8709 0,0000  0,0659 0,1465  -0,8720 0,0000  -0,7017 0,0000  0,1508 0,0000 

  VII - Maule -0,5506 0,0000  -0,5909 0,0021  0,0847 0,0755  -0,7282 0,0000  -0,1737 0,0000  0,0311 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,4160 0,0000  -0,7876 0,0000  0,0524 0,1788  -0,3903 0,0000  -0,9125 0,0000  0,1169 0,0000 

  IX - La Araucania -0,4614 0,0000  -0,8715 0,0000  0,0803 0,0828  -0,4669 0,0000  -0,7777 0,0000  -0,0185 0,0054 

  X - Los Lagos -0,5848 0,0000  -1,5021 0,0000  -0,0747 0,0871  -0,3865 0,0000  -1,1731 0,0000  0,0105 0,0763 

  XI - Aisén -0,5450 0,0119  -1,6681 0,0194  -0,4227 0,0001  -0,1289 0,0016  -1,4657 0,0000  -0,4359 0,0000 

  XII - Magallanes -1,5536 0,0001  -0,2450 0,5299  0,2405 0,0122  -2,9209 0,0000  -0,0426 0,4511  0,1592 0,0000 

Constante 2,8374 0,0000   -0,7394 0,0480   -1,6676 0,0000   3,1968 0,0000   -0,2135 0,0000   -1,1397 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  15.521   4.741   51.418   723.039   330.129   3.327.531 

Grau de adequação  103.268   81.488   233.417   9.814.193   4.740.836   11.991.225 

(%) de previsões corretas  97,82%   99,55%   90,00%   98,52%   99,46%   88,73% 

Nota: (*) número de observações = 89.035.                 
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2006. 
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Tabela A.2.4.6 Regressão logística do déficit, com interação, Chile, 2000 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

  β  p  β  p  β  p  β p  β  p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,4008 0,0000   -0,1485 0,0001   0,4800 0,0000   -0,3953 0,0000   -0,1149 0,0000   0,2885 0,0000 

Acesso ao crédito -2,6351 0,0000  -0,3320 0,8691  2,6146 0,0000  -2,2998 0,0000  -3,5766 0,0000  3,0248 0,0000 

Acesso ao subsídio -1,0265 0,0046  -2,6418 0,3968  -1,3401 0,0000  -0,9832 0,0000  1,1211 0,0000  -2,6519 0,0000 

Interação crédito x renda 0,1768 0,0317  -0,2979 0,3065  -0,3849 0,0000  0,0480 0,0000  -0,0922 0,0097  -0,4405 0,0000 

Interação subsídio x renda -0,0069 0,9042   -0,0954 0,8413   0,1993 0,0000   0,0147 0,0835   -0,2481 0,0000   0,3871 0,0000 

Número de pessoas -0,2190 0,0000    -  -   0,5343 0,0000   -0,2669 0,0000    -  -   0,5669 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0334 0,0000  -0,0478 0,0000  -0,1103 0,0000  -0,0429 0,0000  -0,0601 0,0000  -0,1103 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1729 0,0000   -0,0110 0,4141   -0,0111 0,0030   -0,1896 0,0000   -0,0911 0,0000   -0,0116 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,5813 0,0000   -  -  -0,1211 0,0000  -0,5170 0,0000   -  -  -0,1002 0,0000 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 1,6357 0,0000  -0,6072 0,0161  -0,2870 0,0001  1,0409 0,0000  0,0128 0,6351  0,2136 0,0000 

  II - Antofagasta 0,5917 0,0000  -0,4351 0,0837  -0,0403 0,5680  -0,5048 0,0000  -0,6653 0,0000  0,2907 0,0000 

  III - Atacama 1,1266 0,0000  -1,0194 0,0031  -0,0451 0,5228  1,1353 0,0000  -1,4467 0,0000  0,0826 0,0000 

  IV - Coquimbo 0,7290 0,0000  -0,9595 0,0007  0,2819 0,0000  0,4498 0,0000  -0,3566 0,0000  0,3905 0,0000 

  V - Valparaíso 0,0182 0,7876  -0,3894 0,0203  0,0923 0,0449  0,1400 0,0000  -0,3204 0,0000  0,2243 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,2984 0,0000  -0,8866 0,0001  0,0626 0,2306  0,0108 0,3494  -0,9215 0,0000  0,1527 0,0000 

  VII - Maule -0,2666 0,0000  -0,8303 0,0000  0,0158 0,7434  -0,0377 0,0005  -0,9233 0,0000  0,0326 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,4052 0,0000  -0,6719 0,0000  0,1900 0,0000  -0,1492 0,0000  -0,4808 0,0000  0,2916 0,0000 

  IX - La Araucania -0,3813 0,0000  -0,8063 0,0000  0,0607 0,2078  -0,1304 0,0000  -0,9965 0,0000  0,0151 0,0395 

  X - Los Lagos -1,1455 0,0000  -0,9853 0,0000  -0,0373 0,4522  -0,7188 0,0000  -0,8955 0,0000  0,1142 0,0000 

  XI - Aisén -1,0341 0,0000  -0,7061 0,1227  -0,4983 0,0000  -0,4930 0,0000  -1,1921 0,0000  -0,3166 0,0000 

  XII - Magallanes -3,3725 0,0000  -0,1603 0,6614  0,2079 0,0618  -3,9658 0,0000  0,5172 0,0000  -0,0666 0,0001 

Constante 4,0870 0,0000  -1,2315 0,0001  -3,0328 0,0000  4,5245 0,0000  -0,0890 0,0132  -1,9754 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança   31.285   5.153   45.920   1.108.522   362.739   2.830.480 

Grau de adequação  71.432   67.855   246.506   4.003.525   3.567.482   15.281.004 

(%) de previsões corretas   93,12%   99,41%   89,92%   96,50%   99,26%   89,69% 

Nota: (*) número de observações = 78.412.                
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2000. 

 
 



128 
 

 
 
 
 
 
Tabela A.2.4.7 Regressão logística do déficit, com interação, Chile, 2003 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

  β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,4072 0,0000   -0,1107 0,6469   0,3446 0,0000   -0,4031 0,0000   -0,3232 0,0000   0,3141 0,0000 

Acesso ao crédito -1,8316 0,0007  -9,7452 0,9167  2,5434 0,0000  -1,3050 0,0000  -10,1173 0,3697  2,2521 0,0000 

Acesso ao subsídio -0,5152 0,1369  2,8251 0,2573  -1,9537 0,0000  -0,8343 0,0000  1,0573 0,0001  -2,2383 0,0000 

Interação crédito x renda 0,0221 0,7956  0,3503 0,9781  -0,3979 0,0000  -0,1139 0,0000  0,3546 0,8150  -0,3774 0,0000 

Interação subsídio x renda 0,0095 0,8660   -0,5898 0,1589   0,2435 0,0000   0,0721 0,0000   -0,3854 0,0000   0,2830 0,0000 

Número de pessoas -0,4094 0,0000    -  -   0,4823 0,0000   -0,4479 0,0000    -  -   0,4803 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0573 0,0000  -0,0900 0,0000  -0,1078 0,0000  -0,0733 0,0000  -0,0646 0,0000  -0,1115 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1728 0,0000   -0,2860 0,0001   0,0025 0,5508   -0,2035 0,0000   -0,1593 0,0000   -0,0227 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,1840 0,0016   -  -  0,0900 0,0041  -0,1260 0,0000   -  -  0,2354 0,0000 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 1,5215 0,0000  -9,0094 0,8966  -0,0740 0,3925  0,5982 0,0000  -8,3541 0,3543  0,2356 0,0000 

  II - Antofagasta -0,2100 0,3186  -8,7240 0,9095  0,3271 0,0001  -2,0743 0,0000  -8,4421 0,3326  0,3185 0,0000 

  III - Atacama 0,3264 0,0306  -8,8810 0,8994  0,1814 0,0292  0,0605 0,0442  -8,9623 0,4399  0,0784 0,0000 

  IV - Coquimbo -0,1430 0,2804  -9,0282 0,8596  0,0963 0,1541  -0,1988 0,0000  -8,6517 0,2382  -0,0330 0,0003 

  V - Valparaíso -0,4498 0,0003  -8,5062 0,8047  0,1985 0,0001  -0,4187 0,0000  -8,6670 0,0684  0,2603 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,7659 0,0000  0,2383 0,7400  0,0695 0,3056  -0,9832 0,0000  0,3982 0,0000  0,0495 0,0000 

  VII - Maule -0,6136 0,0000  -9,2180 0,8100  0,0984 0,0705  -0,6167 0,0000  -8,8686 0,1474  0,1572 0,0000 

  VIII - BíoBío -0,4807 0,0000  -0,7291 0,2220  0,1207 0,0082  -0,2640 0,0000  -1,2467 0,0000  0,0046 0,4268 

  IX - La Araucania -0,3486 0,0014  -9,2503 0,8037  -0,0221 0,6872  -0,2466 0,0000  -9,0607 0,1587  -0,0414 0,0000 

  X - Los Lagos -0,4724 0,0000  -1,6446 0,0463  0,0644 0,1933  -0,2456 0,0000  -1,4783 0,0000  0,0552 0,0000 

  XI - Aisén -1,1211 0,0008  -8,8960 0,9334  -0,2882 0,0405  -1,3065 0,0000  -8,6638 0,6749  -0,2407 0,0000 

  XII - Magallanes -1,3770 0,0009  -8,6145 0,9393  0,0069 0,9621  -3,6174 0,0000  -8,4106 0,5647  -0,0570 0,0016 

Constante 5,0577 0,0000  -0,1143 0,9510  -1,6289 0,0000  5,9673 0,0000  -0,3074 0,0858  -1,0503 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança   11.858   245   36.397   417.473   14.519   2.208.010 

Grau de adequação  58.277   18.517   184.764   5.006.105   834.090   11.916.567 

(%) de previsões corretas   97,26%   99,97%   89,79%   98,48%   99,97%   89,55% 

Nota: (*) número de observações = 60.530.                 
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2003. 
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Tabela A.2.4.8 Regressão logística do déficit, com interação, Chile, 2006 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

  β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2917 0,0000   -0,0906 0,0504   0,2552 0,0000   -0,2596 0,0000   -0,0968 0,0000   0,2264 0,0000 

Acesso ao crédito -2,3817 0,0063  -3,9043 0,7470  2,1567 0,0000  -3,3421 0,0000  -5,7807 0,0060  2,3711 0,0000 

Acesso ao subsídio -0,1426 0,7242  -11,2327 0,1733  -0,6702 0,0042  -0,5075 0,0000  -11,5149 0,0000  -1,3056 0,0000 

Interação crédito x renda 0,1006 0,4479  -0,2202 0,8962  -0,3159 0,0000  0,2099 0,0000  -0,1366 0,6318  -0,3541 0,0000 

Interação subsídio x renda -0,1211 0,0656   1,0066 0,3661   0,1071 0,0013   -0,1187 0,0000   0,8529 0,0051   0,2097 0,0000 

Número de pessoas -0,3309 0,0000    -  -   0,5712 0,0000   -0,3391 0,0000    -  -   0,5672 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0389 0,0000  -0,0607 0,0000  -0,1018 0,0000  -0,0454 0,0000  -0,0583 0,0000  -0,1014 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1470 0,0000   -0,0710 0,0000   0,0110 0,0022   -0,1571 0,0000   -0,1133 0,0000   -0,0084 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,5235 0,0000   -  -  0,0708 0,0072  -0,2860 0,0000   -  -  0,0951 0,0000 

Região  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  I - Tarapacá 1,7298 0,0000  -0,4627 0,0836  -0,3892 0,0000  0,6065 0,0000  0,1995 0,0000  0,0000 1,0000 

  II - Antofagasta 0,5537 0,0000  0,3282 0,1059  -0,3767 0,0000  0,4677 0,0000  0,3815 0,0000  -0,0648 0,0000 

  III - Atacama 0,8850 0,0000  -0,7065 0,0324  -0,0498 0,4804  0,2750 0,0000  -1,1201 0,0000  0,0187 0,0784 

  IV - Coquimbo -0,7210 0,0000  -1,3029 0,0004  0,1276 0,0296  -0,5623 0,0000  -1,7074 0,0000  0,3154 0,0000 

  V - Valparaíso -0,6971 0,0000  -0,8661 0,0000  0,1696 0,0000  -0,8385 0,0000  -1,0831 0,0000  0,1806 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,7271 0,0000  -0,8944 0,0000  0,0409 0,3686  -0,9259 0,0000  -0,7867 0,0000  0,1225 0,0000 

  VII - Maule -0,5886 0,0000  -0,6590 0,0006  0,0621 0,1940  -0,7800 0,0000  -0,2645 0,0000  0,0017 0,7919 

  VIII - BíoBío -0,4637 0,0000  -0,8504 0,0000  0,0432 0,2683  -0,4851 0,0000  -1,0184 0,0000  0,1107 0,0000 

  IX - La Araucania -0,4608 0,0000  -0,8397 0,0000  0,0691 0,1370  -0,5206 0,0000  -0,8320 0,0000  -0,0217 0,0011 

  X - Los Lagos -0,6653 0,0000  -1,6458 0,0000  -0,0951 0,0298  -0,5100 0,0000  -1,3621 0,0000  -0,0062 0,2977 

  XI - Aisén -0,5807 0,0075  -1,7897 0,0122  -0,4503 0,0000  -0,1557 0,0001  -1,5706 0,0000  -0,4734 0,0000 

  XII - Magallanes -1,6710 0,0000  -0,4659 0,2327  0,2138 0,0259  -3,1471 0,0000  -0,1903 0,0008  0,1576 0,0000 

Constante 2,8530 0,0000  -0,6165 0,1016  -1,9641 0,0000  3,0688 0,0000  -0,1649 0,0000  -1,6385 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança   15.135   4.483   51.318   689.507   305.901   3.312.490 

Grau de adequação  119.910   59.688   236.818   14.332.574   3.161.289   12.221.017 

(%) de previsões corretas   97,82%   99,55%   90,03%   98,52%   99,46%   88,87% 

Nota: (*) número de observações = 89.035.                
Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2006. 
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Tabela A.2.4.9 Regressão logística* das famílias conviventes com intenção de constituir 
moradia própria, com interação, Chile, 2009 
  Famílias conviventes 

 

não ponderado 

 

ponderado 

  β p 
 

β p 

Renda mensal da família (ln) 0,2673 0,0000   0,1651 0,0000 

Acesso ao crédito 1,2566 0,0024 

 

1,4949 0,0000 

Acesso ao subsídio -0,1016 0,8028 

 

-0,6737 0,0000 

Interação crédito x renda -0,1836 0,0010 

 

-0,2246 0,0000 

Interação subsídio x renda 0,0550 0,3228   0,1538 0,0000 

Número de pessoas 0,4381 0,0000   0,4354 0,0000 

Idade do chefe da família -0,1013 0,0000 

 

-0,0997 0,0000 

Escolaridade do Chefe 0,0435 0,0000   0,0412 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,1338 0,0007 

 

0,1617 0,0000 

Região 

 

0,0000 

  

0,0000 

  I - Tarapacá -0,5297 0,0000 

 

-0,0972 0,0000 

  II - Antofagasta -0,1119 0,1978 

 

0,0322 0,0006 

  III - Atacama -0,2243 0,0384 

 

-0,1926 0,0000 

  IV - Coquimbo -0,1192 0,1690 

 

-0,0964 0,0000 

  V - Valparaíso 0,1671 0,0030 

 

0,1437 0,0000 

  VI - Libertador O Higgins -0,1346 0,0501 

 

-0,0008 0,9351 

  VII - Maule -0,0169 0,8089 

 

-0,1850 0,0000 

  VIII - BíoBío 0,0532 0,3263 

 

0,0707 0,0000 

  IX - La Araucania 0,1186 0,0987 

 

-0,0477 0,0000 

  X - Los Lagos -0,1392 0,0319 

 

-0,1675 0,0000 

  XI - Aisén -0,3508 0,0326 

 

-0,3839 0,0000 

  XII - Magallanes -0,8868 0,0006 

 

-0,8771 0,0000 

Constante -3,2504 0,0000   -2,6432 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança 

 

             26.589  

  

            1.951.367  

Grau de adequação 

 

             93.444  

  

          6.234.293  

(%) de previsões corretas   93,66%     93,04% 

Nota: (*) número de observações = 84.946 . 
   

Fonte: Cálculos próprios com base na Encuesta Casen 2009. 

 
 

Anexo 2.5. Entrevista com Patricia Poblete Bennett  
 

Patricia Poblete Bennett é economista política e foi Ministra de Estado de Vivienda y Urbanis-

mo do Chile desde março de 2006 até o fim da administração Bachelet. A entrevista foi realizada no 

dia 16 de setembro de 2010 em São Paulo, durante o evento realizado pelo Ministério das Cidades 

“Grandes Empreendimentos Habitacionaiis”. Segue abaixo a transcrição da entrevista.  

1. Como se ve en los debates de ayer y de hoy, en los dos últimos años el Gobierno brasileño ha 

recorrido un largo camino de implementación de una política para la vivienda, la cual tiene al-

gunas características similares a las de la política habitacional en Chile. Hay una muy buena 

perspectiva para los próximos años y la población está llena de esperanzas. Sin embargo, tam-

bién hay una gran preocupación con el hecho de que los proyectos del programa Minha Casa, 

Minha Vida son de larga escala y que muchas veces están lejos de los centros urbanos. ¿Cómo 

es este tema en Chile? ¿Cómo se produce la sustentabilidad de los proyecto de larga escala?  

La propuesta brasilera es la más desafiante que hay. Es una propuesta ambiciosa que por cierto 

no está exenta de algunos problemas que ellos están tentando a resolver. ¿Cómo tener esta política 

con sustentabilidad, con integración y con equidad? ¿Cómo tener una política que no lleve a una 

situación que, en 4 o 5 años más, estamos tratando de recuperar los barrios construidos porque ellos 

no se hacen sustentables, ya han sido deteriorados, abandonados, etc.? La sociabilidad y la sustenta-

bilidad están dadas por la ubicación del conjunto habitacional, por el desarrollo urbano. Megapro-
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yectos, al largo de la ciudad, y que no tienen conexión con la ciudad, van transformarse en guetos de 

miseria y vamos a seguir alimentando el circulo de la pobreza.  

Nosotros hemos propuesto que no importa que sea un megaproyecto, pero que tenga conexibili-

dad con la ciudad, además que dentro del megaproyecto tengamos pequeños condominios y que cada 

uno tenga sustentabilidad por sigo mismo. Esos condominios deben tener áreas verdes, equipamien-

tos como juegos infantiles, salas cunas y centro de salud, de manera que esas familias no tengan que 

salir hacia otros condominios a buscar lo que precisan. Pero a su vez esos condominios tienen que 

estar conectados con la ciudad para aprovechar el equipamiento mayor, el hospital, el grande liceo, 

la universidad. Por eso es que la verdadera integración social se da cuando la familia se sienta incor-

porada y conectada a la ciudad misma y no sola conectada a eso entorno. 

En Chile, el fracaso más grande que tuvimos fue en los años 90: fueran construidas 3 mil vi-

viendas en edificios de departamentos que finalmente fueron abandonados por la violencia del área. 

Era un barrio dormitorio, las familias iban solo a dormir. Para que la familia tenga sustentabilidad, 

hay que tener trabajo. La verdad es que no existe ninguno asentamiento urbano que no tenga rentabi-

lidad, que no tenga un sustento económico, que no tenga trabajo. Para que el desarrollo inmobiliario 

tenga sustentabilidad por si mismo, es necesario que haya producción económica. Pero, se ese asen-

tamiento humano no tenga trabajo, tiene que estar cerca de los transportes para la fuente de trabajo 

de la familia y de los servicios – hospitales, colegios  y centros comerciales.  

La integración es una oportunidad para la ciudad y en la medida que no tengamos integración 

vamos a seguir criando cordones de pobreza en la orilla de la ciudad. Eso jera todo tipo de proble-

mas, de violencia porque la gente no tiene esperanza. No tenemos que entregar a la familia solamen-

te vivienda, tenemos que entregar esperanza, trabajo y un futuro como persona, como familia. 

2. ¿Cómo fue la política de vivienda en la gestión de Bachelet, que dirigió la Sra.? ¿Cuál es la 

principal diferencia en comparación con la política anterior?  

El gobierno Bachelet fue uno de los gobiernos de la concertación el más exitosos en materia de 

inversión social. La inversión que hizo el gobierno en vivienda y urbanismo es una inversión social 

también. Eso porque esa inversión tiene un componente social importante que va en el inicio de la 

protección social y que va ayudar que la familia más vulnerable pueda obtener una vivienda de cali-

dad. En el gobierno de Bachelet hay un cambio no solo de cantidad de viviendas que se construyen 

sino de la calidad y integración social. De inicio he empezado a construir no viviendas pero barrios. 

Viviendas en barrios, barrios bien equipado, barrios cerca de la ciudad, cerca de los equipamientos, 

cerca de los locales de trabajo, cerca de los centros comerciales, para que el trabajador no tenga que 

cruzar dos horas en la ciudad para llegar a su trabajo, sino que puede tener un trabajo cerca del lugar 

donde habita. Por eso es que la política de vivienda en Chile fue basada en una idea simple: recupe-

remos todo aquello que se construyó al largo de los años, recuperemos los barrios, dando la susten-

tabilidad a los barrios, pondo equipamiento, áreas verdes, juegos infantiles, etc. Demos la sustentabi-

lidad para que la gente sienta que su barrio vale. Pero hicimos eso con la gente que nos ha dicho lo 
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que querían o no en su barrio. Cuatro años después, eso ha cambiado la idea que las personas tenían 

de su barrio. Ellas se tornaran orgullosas de sus barrios y eso cambio su comportamiento social, 

hasta su vestimenta cambio. Lo hecho es que la política de vivienda en Chile fue muy exitosa por ese 

cambio de visión.  

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias del terremoto de este año sobre los indicadores de vivienda en 

Chile?  

Yo creo que el terremoto ha sido un hecho gravísimo, un hecho que impactó el país económi-

camente. Llevó las familias de los sectores donde ocurrió el terremoto a dejar su fuente de trabajo, 

migrar a las ciudades más grandes y buscar nuevas oportunidades. Eso está generando una migración 

muy fuerte. Dejando las familias para tras y generando mayor pobreza en las ciudades donde están 

llegando. Están llegando de allegados en la casa de los parientes en busca de un nuevo horizonte 

porque en el lugar donde vivían no van a encontrar más trabajo. Porque caían las fábricas, por que 

caían los lugares de la pesca, cambió la geografía.  

Yo creo que hay un impacto muy grande. La idea de que hoy día hay crecimiento económico en 

el país y que ya se superó el terremoto es falso. Eso no corresponde a la realidad. El terremoto no 

tuve apenas un impacto inmediato. Tuve un impacto en las ciudades generando más pobreza,  en los 

niveles de allegamiento que hay, no por falta de vivienda, porque dejaran su vivienda, pero pela falta 

de oportunidad, porque hay sectores que murieran como pueblo.  

4. ¿Qué debe cambiar en la política de viviendas chilena con el actual Gobierno?  

Yo creo que el actual gobierno va a seguir el mismo camino en la política urbana habitacional 

que nosotros habíamos desarrollado. Va a seguir construyendo barrios, y no viviendas, y va a seguir 

con el equipamiento comunitario, recuperando plazas. Nosotros hablamos de “cada pueblo, una pla-

za”, porque la plaza es el lugar del encuentro, por más pequeñita que fuera, es una plaza. Nosotros 

nunca hablamos de la política habitacional, hablamos de una política urbano-habitacional, porque la 

política habitacional viene cerca del urbanismo. Por lo tanto, no puede hablar de vivienda por que el 

barrio tiene dos componentes: sus viviendas y su urbanismo. Y la política urbana-habitacional im-

pacta a los pobres y a los ricos. En la cantidad de áreas verdes que tiene, en el entorno, como llegan a 

su barrio. Hay barrios en Chile que tienen hasta 20 m² de área verde pública por persona y hay otros 

que no tiene ni medio m² de área verde pública por persona. No porque no tiene espacio, sino porque 

no tiene inversiones. Tiene los espacios para área verde pero no están plantados, no hay árboles. 

Nosotros planteamos hacer un plan de recuperación de áreas verdes en todos los conjuntos habita-

cionales de los sectores más vulnerables, que se llamó “camino hasta la vida” que tenía a ver con la 

vida de la ciudad, con las áreas verdes y lo entorno donde la familia pasa los fines de semana, las 

tardes. Hacer con que su casa tenga espacio para la recreación.  
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5. En la literatura que investigué  sobre Chile el problema de pobreza aparece menor que en otros 

países. ¿Eso se produce porque la pobreza es baja o porque cuando ella ocurre hay mecanismos 

para eludir la situación?  

Yo creo que hay un grave problema de pobreza en Chile. Eso está reflejado en las estadísticas 

de la Encuesta Casen. Para eso hay programas: el programa Chile solidario, el programa puente que 

acoge la familia que está en mayor vulnerabilidad y le da subsidios para que tenga agua, luz, alimen-

tación, educación. Ese programa tiene un acompañamiento para que esas familias tan vulnerables 

posan requerir los beneficios que solas no tienen mecanismos reales para acceder. Por veces esas 

familias no tienen capacidad ni siquiera para informarse. El Estado debe acompañar y obligar las 

familias al mínimo de capacitación para que tengan un mínimo de sustentabilidad económica.  Por-

que no sacamos nada si la familia no puede mantenerse. ¿Cómo generar ingresos para todo los chile-

nos, todas las familias chilenas? Los gobiernos anteriores, desde 90 hasta ahora, lograran grandes 

avances.  Fueran criadas pensiones para las familias más vulnerables, para los viejos, para las perso-

nas que nunca trabajaran. Fue premiando y dando la sustentabilidad aquellos que no tenían como 

suplir, que el Estado les dio herramientas para subsistir y cuando uno ya tiene subsistencia puede  

empezar algunos pasos para ir avanzando en mejorar los niveles de información, de educación. Ese 

es el acceso que se está buscando Chile. Chile ha superado muchos niveles de pobreza porque hay 

mucha movilidad social, porque en Chile no hay casta social. En la universidad estatal, que son las 

mejores del país, tu va a encontrar el hijo del más rico del país estudiando con el hijo del más pobre 

del país. Este hijo del más pobre tiene la misma oportunidad que lo del más rico. El Estado debe dar 

a la oportunidad para que todos puedan llegar a la educación. 

6. En Chile hay una gran frecuencia de hogares en allegamiento y no hay precariedad. ¿Se trata de 

una cuestión cultural del país o eso está más asociado con el nivel de desarrollo económico y 

social?  

En Chile no hay grandes acampamentos – lugares ocupados donde las familias que no tienen 

vivienda se estallen. Tampoco existen “favelas”, villas miseria. En Chile, las familias que no tienen 

vivienda se quedan agregadas con sus padres o sus familiares. El déficit por allegamiento está calcu-

lado en torno de 600 mil hogares, y esto es nada.  Este gobierno ahora tendría que solucionar-lo 

solamente un déficit de crecimiento vegetativo en los próximos 6 o 7 años. Chile logró revertir el 

déficit habitacional en América Latina como un ejemplo.  

7. En mi investigación econométrica he utilizado datos de la Encuesta Casen para comprobar la 

influencia del  ingreso  sobre la probabilidad de una familia pertenecer al déficit de vivienda. 

Comparé esas estimaciones con el comportamiento en Brasil. Los resultados que obtuve son 

bastante interesantes. Por ejemplo, la sensibilidad del deficit chileno a un cambio de ingresos es 

mucho más baja que en Brasil  – el mismo aumento de ingreso en Chile y Brasil conduce a una 
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disminución del déficit mucho mayor en el caso de la sociedad brasileña. ¿Que la Sra. tendría 

que asignar a este resultado?  

Yo creo que lo que pasa son las condiciones distintas. En Chile lo que pasa es que tener la vi-

vienda es mucho más fácil que en Brasil. Porque existen distintos programas en la política habitacio-

nal.  El costo de una vivienda social  para una familia más vulnerable en Chile es de 20 mil dólares. 

Y las familias ponen 10 UF, que son 200 mil pesos o 400 dólares, o sea muy poco.  El acceso a la 

vivienda es muy fácil en Chile: la familia tiene que pagar el 5% del precio de la vivienda. Por lo 

tanto una familia que está en los niveles de pobreza está con una vivienda asegurada para ellos y en 

un barrio cerca, con equipamientos y con todo. Y cuando tuve un nivel más alto está familia quiere 

salir de aquí, porque no quiere vivir en ese sector porque ya lo superó. Entonces esta familia vende 

está vivienda y opta por una de mayor calidad. Las familias de niveles de mayor ingreso,  pero que 

todavía son vulnerables, cuando pasan del 2° para lo 3° quintil de la distribución de ingresos, inme-

diatamente buscan a otros barrios donde sienten que cambió la cualidad de su vida, que cambió el 

estrato social.  

8. Otro resultado obtenido mostró una gran interacción entre ingresos, crédito y subsidio. Para las 

familias que reciben menos de 700 dólares al mes, la concesión de un crédito habitacional au-

menta la probabilidad de allegamiento. ¿Qué le parece esa relación?  

Las familias que reciben menos de 700 dólares en Chile, son familias vulnerables y tienen dere-

cho a vivienda sin deuda. El Estado de Chile, en el tempo que yo representaba el gobierno, entrego 

700 mil subsidios, o sea 700 mil familias que construyeran vivienda o mejoraran su vivienda. De 

eses 700 mil subsidios, 450 mil fueran para nuevas viviendas y lo demás fue para mejorar vivienda. 

La misma cantidad de recursos y subsidios hay para los próximos 4 años. Por lo tanto el déficit habi-

tacional, que es de 650 mil familias, tiene que caer de toda manera en eses 4 años.  

Como no hay problemas para obtener una vivienda en Chile, el allegamiento muchas das veces 

no tiene a ver con la posibilidad de no tener acceso a la vivienda. Tiene que ver con que esa familia 

no puede generar una vivienda. Mira el ejemplo de una pareja que una hija tenía una guagua – una 

bebe como dicen usted –  y otra hija vivía con su pareja en la misma casa que los padres. Esas fami-

lias postulaban 3 viviendas: padre una y cada hija una. Generalmente, vivían todos en una e arrenda-

ban las otras dos viviendas. Eso ocurre porque las hijas no eran sustentables para vivir solas; enton-

ces siguen allegados. Esa familia no quiere vivir sola por que no tiene los recursos. La hija que tiene 

una guagua no la puede dejar sola, tiene que dejar con su madre, por lo tanto no tiene capacidad de 

vivir sola. Hay madres viudas que viven con sus hijas o hijos y eso no tiene a ver con la situación 

económica. El nivel de allegamiento en esa clase de ingresos tiene que ver con la sustentabilidad de 

las familias allegadas y con la voluntad de dos familias vivir juntas. 
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Anexo 3.1. Unidades financiadas pelo SFH 
 
Tabela A.3.1.1 População, moradias e unidades financiadas pelo SFH 

Período População 

Número de 

moradias 

Novos 

domicílios 

 Unidade financiadas 

 pelo FGTS( A ) 

  

Unidades financiadas 

 pelo SBPE ( B ) 

  

Total SFH  

( C=A + B ) 

no período acumulado   no período acumulado   no período acumulado 

1964 78.941.131 15.024.188 397.056 8.618 8.618 

 

- - 

 

8.618 8.618 

1965 81.252.577 15.432.022 407.834 16.732 25.350 

 

- - 

 

16.732 25.350 

1966 83.592.197 15.850.927 418.905 20.279 45.629 

 

5.466 5.466 

 

25.745 51.095 

1967 85.955.322 16.281.203 430.276 52.832 98.461 

 

27.556 33.022 

 

80.388 131.483 

1968 88.337.282 16.723.159 441.956 83.236 181.697 

 

55.126 88.148 

 

138.362 269.845 

1969 90.733.410 17.177.112 453.953 108.517 290.214 

 

49.958 138.106 

 

158.475 428.320 

1970 93.139.037 17.643.387 466.275 73.144 363.358 

 

84.086 222.192 

 

157.230 585.550 

1971 95.551.365 18.290.455 647.068 59.059 422.417 

 

58.531 280.723 

 

117.590 703.140 

1972 97.975.086 18.961.254 670.799 47.804 470.221 

 

76.685 357.408 

 

124.489 827.629 

1973 100.416.763 19.656.654 695.400 61.178 531.399 

 

96.623 454.031 

 

157.801 985.430 

1974 102.882.958 20.377.558 720.904 35.937 567.336 

 

60.268 514.299 

 

96.205 1.081.635 

1975 105.380.235 21.124.901 747.343 77.417 644.753 

 

64.512 578.811 

 

141.929 1.223.564 

1976 107.915.157 21.899.653 774.752 164.353 809.106 

 

109.410 688.221 

 

273.763 1.497.327 

1977 110.494.286 22.702.818 803.166 209.709 1.018.815 

 

58.004 746.225 

 

267.713 1.765.040 

1978 113.124.186 23.535.440 832.621 279.516 1.298.331 

 

58.133 804.358 

 

337.649 2.102.689 

1979 115.811.419 24.398.597 863.158 274.238 1.572.569 

 

108.985 913.343 

 

383.223 2.485.912 

1980 118.562.549 25.293.411 894.814 366.808 1.939.377 

 

260.534 1.173.877 

 

627.342 3.113.254 

1981 121.381.328 26.080.726 787.315 198.514 2.137.891 

 

266.884 1.440.761 

 

465.398 3.578.652 

1982 124.250.840 26.892.549 811.822 282.384 2.420.275 

 

258.745 1.699.506 

 

541.129 4.119.781 

1983 127.140.354 27.729.641 837.092 32.685 2.452.960 

 

44.562 1.744.068 

 

77.247 4.197.028 

1984 130.082.524 28.592.789 863.149 43.551 2.496.511 

 

42.807 1.786.875 

 

86.358 4.283.386 

1985 132.999.282 29.482.805 890.016 25.005 2.521.516 

 

34.652 1.821.527 

 

59.657 4.343.043 

1986 135.814.249 30.400.525 917.720 44.350 2.565.866 

 

62.312 1.883.839 

 

106.662 4.449.705 

1987 138.585.894 31.346.811 946.286 99.227 2.665.093 

 

132.005 2.015.844 

 

231.232 4.680.937 

1988 141.312.997 32.322.552 975.741 98.249 2.763.342 

 

181.834 2.197.678 

 

280.083 4.961.020 

1989 143.997.246 33.328.666 1.006.113 31.617 2.794.959 

 

68.089 2.265.767 

 

99.706 5.060.726 

1990 146.592.579 34.366.097 1.037.431 165.617 2.960.576 

 

74.993 2.340.760 

 

240.610 5.301.336 

1991 149.094.266 35.435.820 1.069.723 359.719 3.320.295 

 

41.050 2.381.810 

 

400.769 5.702.105 

1992 151.546.843 36.434.572 998.752 43.801 3.364.096 

 

64.869 2.446.679 

 

108.670 5.810.775 

1993 153.985.576 37.461.474 1.026.901 4.256 3.368.352 

 

53.708 2.500.387 

 

57.964 5.868.739 

1994 156.430.949 38.517.318 1.055.844 0 3.368.352 

 

61.384 2.561.771 

 

61.384 5.930.123 

1995 158.874.963 39.602.921 1.085.603 16.550 3.384.902 

 

46.594 2.608.365 

 

63.144 5.993.267 

1996 161.323.169 40.719.122 1.116.201 29.900 3.414.802 

 

38.286 2.646.651 

 

68.186 6.061.453 

1997 163.779.827 41.866.782 1.147.661 170.729 3.585.531 

 

35.487 2.682.138 

 

206.216 6.267.669 

1998 166.252.088 43.046.789 1.180.007 124.055 3.709.586 

 

39.368 2.721.506 

 

163.423 6.431.092 

1999 168.753.552 44.260.055 1.213.265 99.875 3.809.461 

 

35.131 2.756.637 

 

135.006 6.566.098 

2000 171.279.882 45.507.516 1.247.461 167.876 3.977.337 

 

36.465 2.793.102 

 

204.341 6.770.439 

2001 173.808.010 46.941.154 1.433.638 221.392 4.198.729 

 

35.589 2.828.691 

 

256.981 7.027.420 

2002 176.303.919 48.419.957 1.478.802 223.572 4.422.301 

 

28.902 2.857.593 

 

252.474 7.279.894 

2003 178.741.412 49.945.346 1.525.390 205.792 4.628.093 

 

36.446 2.894.039 

 

242.238 7.522.132 

2004 181.105.601 51.518.791 1.573.445 269.110 4.897.203 

 

53.787 2.947.826 

 

322.897 7.845.029 

2005 183.383.216 53.141.804 1.623.013 337.489 5.234.692 

 

60.769 3.008.595 

 

398.258 8.243.287 

2006 185.564.212 54.282.533 1.140.729 408.922 5.643.614 

 

113.873 3.122.468 

 

522.795 8.766.082 

2007 187.641.714 55.878.076 1.595.543 329.449 5.973.063 

 

195.900 3.318.368 

 

525.349 9.291.431 

2008 189.612.814 57.656.117 1.778.041 235.478 6.208.541 

 

298.848 3.617.216 

 

534.326 9.825.757 

2009 191.480.630 58.646.432 990.315 193.919 6.402.460 

 

309.464 3.926.680 

 

503.383 10.329.140 

Fonte: Banco Nacional da Habitação, Caixa Econômica Federal e IBGE (Censos Demográficos e Pnads). 
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Anexo 3.2.  Brasil: déficit habitacional segundo diferentes  

           metodologias 

Tabela A.3.2.1 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2001 
Unidades da 

 Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo

Subtotal (A)**

Coabitação 

 

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova 

metodologia 

(B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1) 

Velha metodo-

logia (A+B.2)

Rondônia                 826             20.652               6.195               2.065             28.704   n.d.            22.717    n.d.            49.149  

Acre                 146               1.756                  880               1.903               4.245   n.d.            13.328    n.d.            16.987  

Amazonas                    -                 5.578               9.690               7.929             21.141   n.d.            84.848    n.d.          103.641  

Roraima                 524               3.493               1.222               1.221               6.111   n.d.              5.411    n.d.            11.173  

Pará              1.102             40.190             13.464             12.906             65.848   n.d.          171.311    n.d.          229.205  

Amapá              1.736             17.375                  993               1.737             21.593   n.d.              6.454    n.d.            25.813  

Tocantins              1.708             28.610               8.116               2.780             40.573   n.d.            31.176    n.d.            69.825  

Maranhão                 767           424.545             19.963               8.447           449.115   n.d.          161.218    n.d.          568.108  

Piauí              2.104           112.581               7.364               4.734           123.627   n.d.            83.122    n.d.          197.281  

Ceará              1.929           167.031             55.252             21.294           240.022   n.d.          218.104    n.d.          443.008  

Rio Grande do Norte                    -               21.236             28.153               8.889             56.303   n.d.            73.587    n.d.          125.940  

Paraíba              2.317             41.693             28.259               9.264             77.363   n.d.          102.376    n.d.          174.180  

Pernambuco              6.828             76.665             71.926             14.242           165.537   n.d.          233.903    n.d.          392.376  

Alagoas                 479             37.366             34.493               7.665             76.649   n.d.            74.251    n.d.          147.068  

Sergipe              1.361             24.487             24.153               6.461             55.782   n.d.            49.322    n.d.          103.063  

Bahia            15.252           183.184             79.834             23.200           294.131   n.d.          316.940    n.d.          597.768  

Minas Gerais              6.945             47.938           201.334             51.759           288.735   n.d.          422.306    n.d.          699.382  

Espírito Santo              1.370             22.367             31.950             10.042             62.991   n.d.            64.827    n.d.          124.622  

Rio de Janeiro              1.442             14.922           186.962             62.206           240.876   n.d.          346.858    n.d.          579.474  

São Paulo              4.284           104.676           437.475           228.691           709.767   n.d.          779.144    n.d.       1.458.791  

Paraná              2.365             46.434             82.067             26.917           151.127   n.d.          173.611    n.d.          320.965  

Santa Catarina                 575             13.236             33.377               7.477             53.515   n.d.            94.373    n.d.          147.313  

Rio Grande do Sul              1.914             53.184             65.949               8.092           127.677   n.d.          210.813    n.d.          332.731  

Mato Grosso do Sul              5.157               9.029             20.627               7.085             39.966   n.d.            46.733    n.d.            86.376  

Mato Grosso                 696             29.937             13.228               7.658             49.430   n.d.            50.124    n.d.            97.117  

Goiás              4.553             18.219             69.618             21.473           106.052   n.d.          113.527    n.d.          214.375  

Distrito Federal              2.394             20.156             33.539             18.371             68.468   n.d.            75.055    n.d.          135.341  

Brasil            68.774        1.586.540        1.566.083           584.508        3.625.348   n.d.       4.025.439     n.d.       7.451.072  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2001. 

Tabela A.3.2.2 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2002 
Unidades da 

 Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo

Subtotal (A)**

Coabitação 

 

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova 

metodologia 

(B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1) 

Velha metodo-

logia (A+B.2)

Rondônia                 432               7.334               8.404               2.588             17.679   n.d.            22.008    n.d.            38.177  

Acre                    -                    608               1.977                  762               3.042   n.d.            16.881    n.d.            19.771  

Amazonas                 297             14.277             13.084             11.894             35.985   n.d.            98.742    n.d.          129.077  

Roraima                    -                 2.032               2.216               2.397               5.538   n.d.              7.198    n.d.            12.366  

Pará                 556             39.771             19.343             13.898             71.054   n.d.          190.692    n.d.          253.646  

Amapá                    -                 3.700               3.112               1.945               7.979   n.d.            13.031    n.d.            19.843  

Tocantins              1.112             30.500               6.898               2.449             39.846   n.d.            34.274    n.d.            72.340  

Maranhão                 814           377.804             18.730               9.769           404.675   n.d.          181.570    n.d.          558.557  

Piauí                 520           108.139               7.798               4.680           120.617   n.d.            88.903    n.d.          196.002  

Ceará              3.394           139.556             62.050             21.752           221.705   n.d.          211.003    n.d.          416.560  

Rio Grande do Norte                 487             30.154             23.841             10.217             62.267   n.d.            90.971    n.d.          149.347  

Paraíba              1.796             26.943             20.656               8.531             56.130   n.d.            95.643    n.d.          145.037  

Pernambuco                 959             86.424             93.902             28.110           198.898   n.d.          240.500    n.d.          423.414  

Alagoas                    -               37.694             29.325               7.445             70.741   n.d.            69.341    n.d.          135.429  

Sergipe                 316             22.492             18.685               7.285             46.564   n.d.            56.075    n.d.            99.470  

Bahia            11.001           129.130             82.072             25.832           239.175   n.d.          362.620    n.d.          585.665  

Minas Gerais            10.847             57.802           218.467             44.223           318.536   n.d.          418.137    n.d.          724.108  

Espírito Santo                    -               22.180             33.737               6.469             59.613   n.d.            63.771    n.d.          121.074  

Rio de Janeiro              1.395             18.189           202.404             46.856           249.891   n.d.          308.768    n.d.          550.176  

São Paulo              4.201             94.590           493.172           254.235           773.443   n.d.          834.922    n.d.       1.555.754  

Paraná              2.551             36.519             77.223             17.835           130.246   n.d.          178.705    n.d.          304.348  

Santa Catarina              1.145             23.476             33.787               6.299             61.844   n.d.            92.778    n.d.          150.040  

Rio Grande do Sul              2.928             50.133             72.066             12.796           132.989   n.d.          197.548    n.d.          324.000  

Mato Grosso do Sul              3.445             14.102             17.870               7.523             41.999   n.d.            52.652    n.d.            92.143  

Mato Grosso                 667             25.653             13.326               8.328             46.641   n.d.            41.981    n.d.            84.292  

Goiás                 333             14.003             62.010             27.669             96.682   n.d.          128.011    n.d.          219.025  

Distrito Federal              1.041             14.564             39.940             17.682             65.947   n.d.            63.865    n.d.          124.820  

Brasil            50.237        1.427.769        1.676.095           609.469        3.579.726   n.d.       4.160.590     n.d.       7.504.481  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2002. 
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Tabela A.3.2.3 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2003 

Unidades da  

Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo

Subtotal (A)**

Coabitação 

 

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova 

metodologia 

(B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1) 

Velha metodo-

logia (A+B.2)

Rondônia                    -                 5.842               8.217               1.515             14.925   n.d.            22.937    n.d.            36.996  

Acre                    -                 3.354               1.598               1.278               5.911   n.d.            15.013    n.d.            20.446  

Amazonas                    -               26.374             14.418               9.203             46.008   n.d.          103.679    n.d.          142.325  

Roraima                    -                 2.085               1.928               1.287               4.656   n.d.            10.433    n.d.            14.287  

Pará                 324             27.913             21.551             17.928             64.815   n.d.          200.679    n.d.          256.695  

Amapá              2.358               6.438               1.930               1.716             12.442   n.d.              4.293    n.d.            16.090  

Tocantins              1.083             37.222               5.410               3.463             46.746   n.d.            35.276    n.d.            78.560  

Maranhão              4.889           348.758             27.701             12.222           390.312   n.d.          151.564    n.d.          515.798  

Piauí                    -               95.314               7.811               1.042           104.167   n.d.            88.551    n.d.          181.780  

Ceará              1.226           134.156             67.620             16.767           214.400   n.d.          222.845    n.d.          425.904  

Rio Grande do Norte                 479             22.034             22.034               3.353             46.463   n.d.            94.363    n.d.          136.994  

Paraíba                 986             40.923             27.612               5.916             73.958   n.d.          112.407    n.d.          183.900  

Pernambuco              3.326             75.249             90.185             25.383           186.359   n.d.          239.440    n.d.          411.366  

Alagoas                    -               36.035             19.655               8.892             64.582   n.d.            81.426    n.d.          141.796  

Sergipe                 325             18.536             18.535               8.780             43.249   n.d.            51.055    n.d.            92.028  

Bahia            15.646           131.853             91.006             30.163           259.662   n.d.          353.012    n.d.          596.320  

Minas Gerais              6.373             34.579           212.204             39.961           279.030   n.d.          402.276    n.d.          673.974  

Espírito Santo              1.880             13.617             34.738               6.571             55.867   n.d.            57.741    n.d.          111.729  

Rio de Janeiro              1.146             23.517           211.391             40.536           263.190   n.d.          284.461    n.d.          537.462  

São Paulo              5.966             81.785           471.147           207.700           708.730   n.d.          822.261    n.d.       1.493.545  

Paraná              3.666             39.297             77.467             12.766           130.840   n.d.          178.687    n.d.          306.795  

Santa Catarina              1.716             22.308             42.903               6.864             72.647   n.d.          108.115    n.d.          177.902  

Rio Grande do Sul                 784             52.577             61.483             12.442           122.311   n.d.          190.175    n.d.          308.123  

Mato Grosso do Sul              2.613             11.746             21.864               6.852             41.443   n.d.            44.697    n.d.            83.857  

Mato Grosso                 321             23.738             16.040               8.982             46.835   n.d.            65.442    n.d.          107.787  

Goiás              2.365             17.559             61.100             20.587             95.875   n.d.          110.388    n.d.          203.898  

Distrito Federal                 430             10.108             44.956             13.985             63.240   n.d.            61.304    n.d.          121.749  

Brasil            57.902        1.342.917        1.682.504           526.154        3.458.663   n.d.       4.112.520     n.d.       7.378.106  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2003. 
 

Tabela A.3.2.4 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2004 
Unidades da  

Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo

Subtotal (A)**

Coabitação 

 

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova 

metodologia 

(B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1) 

Velha metodo-

logia (A+B.2)

Rondônia                 203             32.865               6.088               4.448             42.200   n.d.            35.376    n.d.            76.911  

Acre                    -                 8.535               1.666                  334             10.535   n.d.            16.570    n.d.            26.827  

Amazonas                 624             70.564             10.609             10.922             89.911   n.d.          119.426    n.d.          196.043  

Roraima              2.784             13.705               2.900                  968             20.034   n.d.              9.677    n.d.            29.065  

Pará              1.446             98.168             22.762             16.165           135.371   n.d.          252.797    n.d.          373.989  

Amapá                 207               3.341               2.482               1.655               7.272   n.d.            14.830    n.d.            21.067  

Tocantins                 635             31.746               4.868               3.810             40.637   n.d.            29.429    n.d.            67.946  

Maranhão                 805           394.829             28.950             15.278           434.233   n.d.          200.235    n.d.          590.237  

Piauí                 532             92.428               9.034               6.374           106.774   n.d.            91.383    n.d.          189.129  

Ceará              2.251           127.414             64.774             21.617           209.455   n.d.          226.578    n.d.          421.660  

Rio Grande do Norte                    -               18.426             21.726               4.724             44.876   n.d.            99.702    n.d.          142.688  

Paraíba              1.848             23.565             23.100               6.006             53.133   n.d.          116.892    n.d.          166.791  

Pernambuco              5.083             77.697             77.457             26.426           178.829   n.d.          243.246    n.d.          410.684  

Alagoas                    -               16.124             25.799             13.823             52.980   n.d.            93.061    n.d.          140.973  

Sergipe                 333             24.924             16.289               3.991             44.539   n.d.            40.887    n.d.            82.436  

Bahia              8.456           121.405             88.389             26.551           238.620   n.d.          382.947    n.d.          608.765  

Minas Gerais              6.981             46.744           200.893             46.415           287.825   n.d.          403.706    n.d.          681.046  

Espírito Santo              1.847               8.309             33.237               8.310             50.318   n.d.            65.556    n.d.          114.489  

Rio de Janeiro                 470             15.303           199.380             54.594           251.814   n.d.          313.099    n.d.          555.228  

São Paulo              2.613           113.060           503.198           247.655           796.934   n.d.          847.226    n.d.       1.598.428  

Paraná              3.779             55.749             79.384             17.900           151.148   n.d.          182.603    n.d.          328.842  

Santa Catarina              1.735             35.291             37.024               6.363             77.521   n.d.          112.242    n.d.          185.133  

Rio Grande do Sul                 577             65.565             62.129             11.887           136.337   n.d.          206.049    n.d.          339.628  

Mato Grosso do Sul              1.862               5.583             20.789               8.065             34.439   n.d.            59.568    n.d.            91.525  

Mato Grosso              6.684             18.391             18.054               9.699             51.825   n.d.            51.482    n.d.          101.636  

Goiás              1.372             14.426             59.776             19.921             91.372   n.d.          116.428    n.d.          205.397  

Distrito Federal                 209             11.660             46.055             16.886             68.558   n.d.            67.116    n.d.          130.463  

Brasil            53.336        1.545.817        1.666.812           610.787        3.707.490   n.d.       4.398.111     n.d.       7.877.026  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2004. 
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Tabela A.3.2.5 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2005 
Unidades da 

 Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo

Subtotal (A)**

Coabitação 

 

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova 

metodologia 

(B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1) 

Velha metodo-

logia (A+B.2)

Rondônia                 487             23.428               9.486               3.028             35.734   n.d.            20.892    n.d.            55.253  

Acre                 168               6.070               1.640               1.625               9.348   n.d.            21.191    n.d.            30.047  

Amazonas                    -               80.737             14.941             11.699           104.135   n.d.          113.055    n.d.          208.675  

Roraima                 292               3.213               4.101               1.640               8.754   n.d.            15.115    n.d.            22.720  

Pará              1.130             96.364             30.112             16.491           140.092   n.d.          286.405    n.d.          412.832  

Amapá                 219                  758               2.639               3.316               6.270   n.d.            10.744    n.d.            17.014  

Tocantins                 210             34.901               6.593               3.000             44.275   n.d.            34.619    n.d.            76.331  

Maranhão                    -             319.644             32.969             15.284           364.681   n.d.          215.788    n.d.          535.353  

Piauí                 526             83.538               5.735               7.868             97.667   n.d.            80.994    n.d.          170.287  

Ceará              2.642           133.795             57.633             16.012           205.969   n.d.          239.278    n.d.          430.331  

Rio Grande do Norte                 444             14.269             24.969               5.777             45.459   n.d.            99.737    n.d.          144.753  

Paraíba              1.352             20.362             20.827               4.979             46.611   n.d.          112.006    n.d.          155.459  

Pernambuco                    -               87.309             86.749             24.736           192.909   n.d.          249.450    n.d.          428.783  

Alagoas              1.410             29.718             24.071               7.544             61.326   n.d.            70.165    n.d.          127.261  

Sergipe                 658             16.120             23.702               5.258             44.425   n.d.            55.963    n.d.            98.408  

Bahia              7.762           138.714             91.830             28.419           261.784   n.d.          414.515    n.d.          656.272  

Minas Gerais              3.688             41.836           210.926             33.351           278.168   n.d.          398.953    n.d.          671.688  

Espírito Santo              2.328               6.558             38.263               9.804             54.155   n.d.            74.953    n.d.          127.228  

Rio de Janeiro                 629             12.401           211.498             68.198           275.537   n.d.          340.037    n.d.          604.140  

São Paulo            10.699             94.961           556.799           267.066           844.555   n.d.          817.059    n.d.       1.617.613  

Paraná                    -               35.476             82.256             20.758           133.498   n.d.          190.071    n.d.          320.170  

Santa Catarina              2.931             11.720             55.691             11.137             78.546   n.d.          103.157    n.d.          179.362  

Rio Grande do Sul                 997             61.894             75.908             11.569           147.189   n.d.          216.941    n.d.          357.287  

Mato Grosso do Sul                 620               8.369             22.026               8.682             37.215   n.d.            48.695    n.d.            83.739  

Mato Grosso              3.673             18.020             20.027               8.349             48.727   n.d.            53.478    n.d.          100.537  

Goiás                 676             12.475             73.541             21.593           102.886   n.d.          117.707    n.d.          216.889  

Distrito Federal                 214               9.356             53.383             21.060             74.666   n.d.            57.086    n.d.          127.707  

Brasil            43.755        1.402.006        1.838.315           638.243        3.744.581   n.d.       4.458.054     n.d.       7.976.139  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2005. 
 
Tabela A.3.2.6 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2006 
Unidades da  

Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo

Subtotal (A)**

Coabitação 

 

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova 

metodologia 

(B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1) 

Velha metodo-

logia (A+B.2)

Rondônia                    -               24.871               7.881               2.087             33.680   n.d.            30.816   n.d.            63.355  

Acre                    -                    428               2.409               2.238               4.731   n.d.            25.518   n.d.            29.905  

Amazonas                    -               29.846             17.599               7.823             52.661   n.d.          140.320   n.d.          188.752  

Roraima                 158               4.720               2.844               1.422               8.986   n.d.            12.408   n.d.            20.604  

Pará                 946           106.878             26.050             22.608           152.128   n.d.          270.274   n.d.          406.996  

Amapá                 213                  900               1.065               1.278               3.030   n.d.            15.886   n.d.            18.916  

Tocantins                    -               25.631               6.464               1.723             33.602   n.d.            32.301   n.d.            64.181  

Maranhão            11.697           368.407             23.390             10.861           409.344   n.d.          172.923   n.d.          555.535  

Piauí                    -               76.762               6.307               1.577             84.120   n.d.            82.016   n.d.          158.772  

Ceará              1.874           109.452             57.989             21.197           187.546   n.d.          242.496   n.d.          419.140  

Rio Grande do Norte                    -               17.081             27.984               7.116             50.757   n.d.            86.808   n.d.          136.142  

Paraíba              2.838             22.223             24.113               3.310             51.539   n.d.          123.422   n.d.          173.542  

Pernambuco                 954             75.367             77.382             20.454           170.958   n.d.          242.720   n.d.          404.268  

Alagoas                    -               29.632             18.452               9.225             54.882   n.d.            77.226   n.d.          127.252  

Sergipe                    -               15.748             21.903               3.765             40.389   n.d.            50.315   n.d.            89.335  

Bahia              9.132           133.994             89.801             28.160           252.899   n.d.          398.131   n.d.          632.562  

Minas Gerais              8.751             16.144           213.283             41.213           271.033   n.d.          453.028   n.d.          718.226  

Espírito Santo              1.807             11.747             41.114               6.324             59.186   n.d.            64.160   n.d.          122.443  

Rio de Janeiro              1.705             14.871           221.712             51.573           272.659   n.d.          339.909   n.d.          605.279  

São Paulo            16.587             50.968           517.104           217.602           744.102   n.d.          799.909   n.d.       1.506.765  

Paraná              1.594             45.230             81.666             24.421           147.138   n.d.          207.520   n.d.          347.725  

Santa Catarina              1.153             29.964             53.018               6.916             89.899   n.d.          130.810   n.d.          218.981  

Rio Grande do Sul              1.566             45.808             72.478             16.349           129.366   n.d.          217.730   n.d.          342.218  

Mato Grosso do Sul              8.289               7.675             17.806             11.666             44.208   n.d.            56.488   n.d.            97.012  

Mato Grosso                 981             12.425             28.771               6.867             46.755   n.d.            61.143   n.d.          105.609  

Goiás                 344               9.282             62.896             20.617             90.390   n.d.          112.031   n.d.          198.298  

Distrito Federal                 619               5.785             48.976             14.261             64.472   n.d.            69.019   n.d.          130.808  

Brasil            71.208        1.291.839        1.770.457           562.653        3.550.460   n.d.       4.515.327    n.d.       7.882.621  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2006. 
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Tabela A.3.2.7 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2007 
Unidades da 

 Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com 

aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo 

Subtotal (A)**

Coabitação 

  

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova metodo-

logia (B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova metodo-

logia (A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B.2) 

Rondônia              1.131               7.407             12.366               3.737             23.941             21.700             34.283              44.707             57.290  

Acre                 367               1.929               2.208               1.651               6.155             14.653             23.490              20.441             29.095  

Amazonas              6.849             26.720             19.043             14.983             61.663             83.183           106.625            141.725           163.748  

Roraima                    -                 6.157               3.097               1.895             10.633               4.655               9.765              14.943             19.442  

Pará              3.686             87.672             32.970             25.128           143.407           156.504           227.461            294.106           363.010  

Amapá                 795               4.189               3.177               1.953               9.626             19.769             23.698              29.111             32.552  

Tocantins                 663             24.758             11.056               5.086             39.795             23.661             32.063              62.129             69.867  

Maranhão              2.632           322.969             32.469               8.777           360.704           122.854           197.446            468.640           530.944  

Piauí                    -               88.304               5.851               2.127             96.282             47.345             70.217            141.499           162.245  

Ceará              2.368           111.961             69.460             21.601           202.639           119.845           197.484            315.703           388.262  

Rio Grande do Norte                 924             23.558             24.018               6.468             53.120             61.886             88.676            114.544           140.410  

Paraíba              1.440             22.543             32.133               9.115             63.792             60.914           101.688            123.267           163.082  

Pernambuco              3.591             51.353             95.874             19.438           164.501           117.881           174.045            279.913           332.416  

Alagoas                 526             25.734             31.508             11.027             66.170             50.413             78.767            115.006           141.784  

Sergipe                 322               9.675             22.917               7.099             38.722             32.264             44.522              69.374             81.632  

Bahia              4.756           116.607           106.106             31.695           251.871           246.179           346.811            492.884           590.481  

Minas Gerais            19.500             30.518           239.345             46.664           325.215           195.899           347.126            517.445           662.756  

Espírito Santo              1.903               9.513             46.632               9.516             65.184             33.778             58.987              97.058           121.316  

Rio de Janeiro              4.347             13.038           284.858             47.502           331.116           155.391           248.678            483.402           575.447  

São Paulo            32.162             48.558           592.038           226.647           835.665           395.059           630.473         1.204.559        1.431.875  

Paraná              4.783             43.443             86.298             21.743           150.519           105.888           169.925            253.562           313.560  

Santa Catarina              4.846             38.755             41.178               3.029             85.991             55.715             88.415            138.678           170.772  

Rio Grande do Sul              3.365             69.065             85.679               5.153           160.572           115.104           207.211            269.959           360.776  

Mato Grosso do Sul              5.677               3.783             23.337               7.568             38.790             34.686             52.657              73.161             90.185  

Mato Grosso              2.578             11.413             28.723               8.468             47.500             25.407             40.503              71.801             86.529  

Goiás                 696             10.435             62.276             14.263             84.887             66.448           108.538            149.247           189.946  

Distrito Federal                 884               3.975             50.767             10.821             62.472             41.941             62.033            103.750           123.621  

Brasil          110.791        1.214.032        2.045.384           573.154        3.780.932        2.409.022        3.771.587          6.090.614        7.393.043  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2007. 

 
Tabela A3.2.8 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2008 
Unidades da  

Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com 

aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo 

Subtotal (A)**

Coabitação 

  

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova metodo-

logia (B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova metodo-

logia (A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B.2) 

Rondônia                 249               8.665             12.923               3.477             24.817               6.999             10.656              31.568             35.225  

Acre                    -                 3.964               3.474               2.247               8.869             10.515             19.335              18.976             27.592  

Amazonas            22.156             18.550             17.153             10.725             66.083             69.571             95.906            131.940           157.917  

Roraima                 174               4.621               2.942               2.943             10.334               3.635               7.056              13.969             17.217  

Pará              1.737             73.329             34.083             18.576           122.498           167.213           226.652            285.290           342.240  

Amapá                 352               4.860               3.132               2.088               9.736               4.871               7.306              14.607             16.694  

Tocantins                 227             30.632               9.533               2.724             43.116             18.155             24.056              59.682             65.356  

Maranhão              5.269           313.553             35.130             13.173           362.734           104.512           164.241            447.048           497.114  

Piauí                    -               66.963               6.587               3.843             77.393             54.889             74.647            126.792           145.452  

Ceará              3.784           106.201             62.370             19.258           187.761             99.219           165.565            281.753           344.846  

Rio Grande do Norte                    -               13.670             26.406               5.658             43.848             59.401             94.760            102.777           138.136  

Paraíba                 499             22.931             33.901               5.484             61.320             44.374             69.804            105.196           130.626  

Pernambuco              1.136             53.519             92.546             15.157           158.771           111.403           177.191            265.774           328.843  

Alagoas              1.121             20.749             29.712               9.528             57.748             29.715             49.336              85.780           104.280  

Sergipe                 330               7.899             24.363               5.598             35.884             31.926             45.092              67.810             79.988  

Bahia              6.006           116.115           123.104             24.471           261.981           231.919           342.081            488.200           593.128  

Minas Gerais              5.573             24.615           223.111             43.128           290.860           192.020           338.487            476.883           621.697  

Espírito Santo              9.057               4.767             42.437               9.060             63.413             25.746             41.956              87.728           102.986  

Rio de Janeiro              9.547             13.448           249.191             49.175           305.365           141.363           237.451            442.084           537.535  

São Paulo              7.789             40.546           541.158           215.257           745.663           376.159           630.457         1.107.980        1.351.287  

Paraná              4.493             42.573             92.658             13.620           151.028             65.788           100.442            214.685           248.273  

Santa Catarina              2.619             29.461             51.726               7.202             89.044             52.380             82.501            140.114           168.925  

Rio Grande do Sul              3.988             56.674             75.689             14.393           149.604             83.120           161.432            229.104           306.732  

Mato Grosso do Sul              7.471               5.294             25.525             12.452             48.252             35.181             49.819              80.322             94.025  

Mato Grosso              1.158             12.745             24.716               6.177             42.865             31.283             48.660              72.990             90.367  

Goiás              2.471               6.002             78.383             15.891           100.628             65.668             93.561            164.883           191.716  

Distrito Federal              3.823               4.497             57.569               8.769             71.285             36.886             53.527            106.821           123.237  

Brasil          101.029        1.106.843        1.979.522           540.074        3.590.900        2.153.911        3.411.977          5.650.756        6.861.434  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2008. 
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Tabela A.3.2.9 Famílias no Déficit Habitacional, conceito FJP, 2009 
Unidades da  

Federação 

Habitação precária 

Ônus excessi-

vo com 

aluguel

Domicílios 

alugados com 

adensamento 

excessivo 

Subtotal (A)**

Coabitação 

  

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos*

Nova metodo-

logia (B.1)

Velha metodo-

logia  (B.2)

Nova metodo-

logia (A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B.2) 

Rondônia                    -               33.331             12.573               4.031             49.224             17.375             26.375              65.413             73.938  

Acre                 876               4.187               3.400               3.000             10.863             13.736             18.185              24.016             28.465  

Amazonas              1.254             37.667             26.239             17.492             76.175           102.409           137.434            173.745           206.564  

Roraima                    -                 7.281               3.838               2.165             12.784               5.709               6.629              18.159             18.870  

Pará              2.755             64.044             45.769             13.581           122.960           155.948           246.672            273.707           361.464  

Amapá                   17               2.404               5.250                  524               7.933             19.359             24.765              26.751             32.157  

Tocantins                 225             19.165               9.021               2.708             30.216             16.909             27.955              46.223             56.818  

Maranhão                    -             256.158             34.932             13.430           301.834           129.868           193.460            418.268           477.383  

Piauí                    -               73.700               6.006               1.638             81.344             44.222             78.617            123.383           153.412  

Ceará              2.262             75.060             80.044             24.024           176.906           138.326           233.454            313.324           406.922  

Rio Grande do Norte                 489             16.145             33.275             10.280             57.251             66.544           102.750            121.348           157.554  

Paraíba                 502             23.592             29.613               9.034             60.734             50.697             84.329            108.420           141.048  

Pernambuco              6.163             45.093           102.089             24.312           170.437           123.118           188.307            290.743           353.232  

Alagoas            12.858             25.720             25.176               7.498             70.182             51.969             66.436            121.079           135.546  

Sergipe                    -                 9.520             25.159               4.420             38.079             36.376             52.354              74.115             90.093  

Bahia              3.245           105.914           116.193             22.119           240.896           210.396           301.977            446.963           536.260  

Minas Gerais              9.178             14.081           230.671             46.744           291.948           255.993           399.366            542.044           685.417  

Espírito Santo                 938               9.380             45.966               9.380             61.912             42.220             69.433            101.787           128.531  

Rio de Janeiro              5.009             10.130           243.002             42.895           285.126           106.744           196.391            390.126           479.773  

São Paulo              7.643             27.632           635.413           233.674           845.145           405.695           665.733         1.230.795        1.487.999  

Paraná              4.838             23.995           113.341             13.450           151.251             84.300           145.700            233.482           294.082  

Santa Catarina              2.388             16.716             58.508               3.582             78.806             47.164             80.000            125.373           157.612  

Rio Grande do Sul                 820             33.252             89.204               9.060           128.880             98.899           175.300            226.505           301.858  

Mato Grosso do Sul              5.821               2.757             29.104               7.661             43.811             36.146             60.960              79.957           103.852  

Mato Grosso              3.557             13.433             31.214               7.114             53.737             48.993             69.937            101.544           122.092  

Goiás              1.760               4.227             85.907             14.786           102.104             77.120           103.527            177.815           203.870  

Distrito Federal                 898               4.039             61.712             16.831             76.746             43.984             56.999            119.158           131.275  

Brasil            73.496           958.623        2.182.619           565.433        3.627.284        2.430.219        3.813.045          5.974.243        7.326.087  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2009. 
 
Tabela A.3.2.10 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2001 

Unidades da 

 Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal 

(A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglomera-

do subnormal

com 

intenção 

de se 

mudar 

(B.1) 

sem 

intenção 

de se 

mudar 

(B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B) 

Rondônia                 826             20.652               2.268                     -               23.334   n.d.  n.d.            20.449   n.d.            41.923  

Acre                 146               3.075               1.760                     -                 4.687   n.d.  n.d.            11.568   n.d.            16.109  

Amazonas                    -                 8.514               7.046             70.756             84.264   n.d.  n.d.            78.389   n.d.          152.668  

Roraima                 524               3.843               2.618                     -                 6.985   n.d.  n.d.              2.793   n.d.              9.603  

Pará              1.102             59.653             11.337           204.133           262.030   n.d.  n.d.          160.132   n.d.          382.894  

Amapá              1.736             17.375               2.730                     -               20.848   n.d.  n.d.              3.724   n.d.            23.827  

Tocantins              1.708             45.477               6.622                     -               53.807   n.d.  n.d.            24.554   n.d.            76.437  

Maranhão                 767           452.183               9.977             13.053           472.142   n.d.  n.d.          151.241   n.d.          578.087  

Piauí              2.104           122.049                     -               41.561           147.826   n.d.  n.d.            83.122   n.d.          218.324  

Ceará              1.929           169.743               5.910           119.885           292.036   n.d.  n.d.          212.407   n.d.          479.176  

Rio Grande do Norte                    -               25.680                  494                     -               26.174   n.d.  n.d.            73.093   n.d.            95.810  

Paraíba              2.317             43.545               2.317             46.324             90.333   n.d.  n.d.          100.059   n.d.          182.050  

Pernambuco              6.828             81.004               3.461             77.155           161.405   n.d.  n.d.          230.656   n.d.          378.479  

Alagoas                 479             39.761               2.874             10.062             52.218   n.d.  n.d.            71.377   n.d.          119.762  

Sergipe              1.361             28.228               2.041             14.284             45.914   n.d.  n.d.            47.281   n.d.            91.835  

Bahia            15.252           193.926             12.951             77.935           297.234   n.d.  n.d.          304.202   n.d.          585.900  

Minas Gerais              6.945             62.054               6.534           144.090           215.776   n.d.  n.d.          415.772   n.d.          615.251  

Espírito Santo              1.370             22.824                     -               25.566             43.370   n.d.  n.d.            64.827   n.d.          104.546  

Rio de Janeiro              1.442             20.349             14.112           367.619           399.904   n.d.  n.d.          332.746   n.d.          709.157  

São Paulo              4.284           112.402             17.215           592.534           672.158   n.d.  n.d.          761.929   n.d.       1.376.353  

Paraná              2.365             53.164               1.553             19.380             74.317   n.d.  n.d.          172.058   n.d.          242.602  

Santa Catarina                 575             16.114               1.151                     -               17.840   n.d.  n.d.            93.222   n.d.          110.486  

Rio Grande do Sul              1.914             77.881                  777             74.895           149.210   n.d.  n.d.          210.036   n.d.          346.209  

Mato Grosso do Sul              5.157               9.674               2.256               5.478             21.920   n.d.  n.d.            44.477   n.d.           66.074  

Mato Grosso                 696             38.293               6.614               3.132             48.387   n.d.  n.d.            43.510   n.d.            89.460  

Goiás              4.553             21.798               9.106             10.728             45.859   n.d.  n.d.          104.421   n.d.          147.354  

Distrito Federal              2.394             23.150             20.561               6.985             46.308   n.d.  n.d.            54.893   n.d.            98.008  

Brasil            68.774        1.772.411           154.285        1.925.555        3.776.286   n.d.  n.d.       3.872.938   n.d.       7.338.384  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2001. 
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Tabela A.3.2.11 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2002 

Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal 

(A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglomera-

do subnormal

com 

intenção 

de se 

mudar 

(B.1) 

sem 

intenção 

de se 

mudar 

(B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B) 

Rondônia                 432               7.334               1.511                     -                 9.061   n.d.  n.d.            20.497   n.d.            28.694  

Acre                    -                    761               1.520                     -                 2.129   n.d.  n.d.            15.361   n.d.            17.490  

Amazonas                 297             21.416               8.033             76.135           102.310   n.d.  n.d.            90.709   n.d.          182.909  

Roraima                    -                 2.216               3.138                     -                 5.169   n.d.  n.d.              4.245   n.d.              9.044  

Pará                 556             63.628               8.314           212.210           277.686   n.d.  n.d.          183.333   n.d.          414.726  

Amapá                    -                 4.673                  389                     -                 5.062   n.d.  n.d.            12.642   n.d.            17.121  

Tocantins              1.112             42.965               5.339                     -               49.416   n.d.  n.d.            28.935   n.d.            76.348  

Maranhão                 814           397.344             10.584             12.212           417.697   n.d.  n.d.          171.800   n.d.          560.181  

Piauí                 520           123.215               1.040             41.074           155.972   n.d.  n.d.            87.863   n.d.          226.677  

Ceará              3.394           144.836               2.847           124.333           269.309   n.d.  n.d.          208.156   n.d.          451.580  

Rio Grande do Norte                 487             30.640                     -                       -               31.127   n.d.  n.d.            90.971   n.d.          119.667  

Paraíba              1.796             27.841               3.592             46.700             76.786   n.d.  n.d.            92.051   n.d.          161.203  

Pernambuco                 959             88.341               9.327             81.435           171.938   n.d.  n.d.          231.173   n.d.          385.764  

Alagoas                    -               39.556                  931             13.033             53.520   n.d.  n.d.            68.410   n.d.          111.690  

Sergipe                 316             22.808               3.166             13.937             38.326   n.d.  n.d.            52.909   n.d.            89.651  

Bahia            11.001           146.134               9.826             85.487           249.649   n.d.  n.d.          352.794   n.d.          577.977  

Minas Gerais            10.847             65.741               8.052           144.708           227.878   n.d.  n.d.          410.085   n.d.          619.856  

Espírito Santo                    -               22.180                  924             23.568             45.286   n.d.  n.d.            62.847   n.d.         103.974  

Rio de Janeiro              1.395             22.826             19.560           373.864           410.861   n.d.  n.d.          289.824   n.d.          677.901  

São Paulo              4.201           105.472             29.271           601.165           690.854   n.d.  n.d.          806.485   n.d.       1.439.742  

Paraná              2.551             41.868               3.045             16.945             60.392   n.d.  n.d.          175.660   n.d.          233.389  

Santa Catarina              1.145             24.049               1.718                     -               26.912   n.d.  n.d.            91.060   n.d.          115.108  

Rio Grande do Sul              2.928             53.708               1.022             70.950           121.857   n.d.  n.d.          196.526   n.d.          309.484  

Mato Grosso do Sul              3.445             14.102               2.820               5.015             25.069   n.d.  n.d.            49.832   n.d.            72.394  

Mato Grosso                 667             29.319               4.334               4.668             38.322   n.d.  n.d.            37.647   n.d.            73.970  

Goiás                 333             15.337             13.336               9.663             38.003   n.d.  n.d.          114.675   n.d.          151.678  

Distrito Federal              1.041             15.188             11.026               6.449             31.000   n.d.  n.d.            53.047   n.d.            82.799  

Brasil            50.237        1.573.498           164.665        1.963.551        3.631.591   n.d.  n.d.       3.999.537   n.d.       7.311.017  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2002. 
 
Tabela A.3.2.12 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2003 

Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal

 (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglomera-

do subnormal

com 

intenção 

de se 

mudar 

(B.1) 

sem 

intenção 

de se 

mudar 

(B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B) 

Rondônia                    -                 6.492               1.514                     -                 8.006   n.d.  n.d.            21.423   n.d.            28.563  

Acre                    -                 3.832               2.718                     -                 6.390   n.d.  n.d.            12.295   n.d.            18.367  

Amazonas                    -               33.424             10.426             88.336           125.134   n.d.  n.d.            93.867   n.d.          204.280  

Roraima                    -                 2.085                  802                     -                 2.887   n.d.  n.d.              9.631   n.d.            12.038  

Pará                 324             35.115             15.215           227.409           269.633   n.d.  n.d.          185.626   n.d.          408.657  

Amapá              2.358               6.866               1.075                     -               10.084   n.d.  n.d.              3.218   n.d.            12.872  

Tocantins              1.083             45.446               6.711                     -               53.240   n.d.  n.d.            28.565   n.d.            78.127  

Maranhão              4.889           383.798               8.961             10.594           406.612   n.d.  n.d.          142.603   n.d.          521.507  

Piauí                    -             106.250                     -               38.025           140.107   n.d.  n.d.            88.551   n.d.          211.991  

Ceará              1.226           136.544               4.553           127.696           266.313   n.d.  n.d.          218.292   n.d.          462.718  

Rio Grande do Norte                 479             22.034                  479                     -               22.992   n.d.  n.d.            93.884   n.d.          113.523  

Paraíba                 986             41.909               8.381             53.246           102.057   n.d.  n.d.          104.519   n.d.          200.660  

Pernambuco              3.326             76.726               7.282             77.272           159.592   n.d.  n.d.          232.158   n.d.          379.005  

Alagoas                    -               36.971                  936               8.422             46.329   n.d.  n.d.            80.958   n.d.          123.544  

Sergipe                 325             19.512                  651             16.908             35.445   n.d.  n.d.            50.404   n.d.            83.572  

Bahia            15.646           145.073             13.399             83.361           254.403   n.d.  n.d.          340.104   n.d.          573.138  

Minas Gerais              6.373             45.205               8.877           140.013           196.029   n.d.  n.d.          393.399   n.d.          578.434  

Espírito Santo              1.880             18.309                  469             24.875             43.655   n.d.  n.d.            57.272   n.d.            99.518  

Rio de Janeiro              1.146             27.249             10.925           386.665           416.683   n.d.  n.d.          273.536   n.d.          674.162  

São Paulo              5.966             91.170             24.684           656.843           747.170   n.d.  n.d.          798.427   n.d.       1.484.316  

Paraná              3.666             47.295               4.888             17.214             68.175   n.d.  n.d.          173.799   n.d.          238.631  

Santa Catarina              1.716             27.456               4.004                     -               33.176   n.d.  n.d.          104.111   n.d.          136.715  

Rio Grande do Sul                 784             53.941               1.431             67.274           115.493   n.d.  n.d.          188.744   n.d.          297.594  

Mato Grosso do Sul              2.613             13.378               2.610               3.915             20.885   n.d.  n.d.            42.087   n.d.            61.667  

Mato Grosso                 321             38.497               6.736               3.209             48.442   n.d.  n.d.            58.706   n.d.          104.583  

Goiás              2.365             18.909             16.206             11.137             47.941   n.d.  n.d.            94.182   n.d.          140.773  

Distrito Federal                 430             10.538             16.989               7.315             32.906   n.d.  n.d.            44.745   n.d.            76.575  

Brasil            57.902        1.494.024           180.922        2.049.729        3.679.779   n.d.  n.d.       3.935.106   n.d.       7.325.530  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2003. 
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Tabela A.3.2.13 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2004 

Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal 

(A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglomera-

do subnormal

com 

intenção 

de se 

mudar 

(B.1) 

sem 

intenção 

de se 

mudar 

(B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B) 

Rondônia                 203             33.301               2.480                     -               35.984   n.d.  n.d.            32.896   n.d.            68.215  

Acre                    -               14.840               3.443                     -               18.283   n.d.  n.d.            13.127   n.d.            30.317  

Amazonas                 624             91.889             11.235             88.631           175.840   n.d.  n.d.          108.503   n.d.          265.235  

Roraima              2.784             13.705               1.450                     -               17.778   n.d.  n.d.              8.227   n.d.            25.520  

Pará              1.446           128.396             17.238           220.870           362.888   n.d.  n.d.          235.559   n.d.          556.167  

Amapá                 207               3.903                  828                     -                 4.524   n.d.  n.d.            14.002   n.d.            17.952  

Tocantins                 635             41.065               6.353                     -               47.417   n.d.  n.d.            23.076   n.d.            69.221  

Maranhão                 805           436.643               8.042             11.256           454.334   n.d.  n.d.          192.193   n.d.          603.101  

Piauí                 532           101.989                     -               39.850           136.527   n.d.  n.d.            91.383   n.d.          216.222  

Ceará              2.251           130.901               1.380           133.914           265.617   n.d.  n.d.          225.198   n.d.          460.778  

Rio Grande do Norte                    -               18.426                  472                     -               18.898   n.d.  n.d.            99.230   n.d.          116.238  

Paraíba              1.848             23.565               4.620             52.670             81.317   n.d.  n.d.          112.272   n.d.          186.197  

Pernambuco              5.083             79.193               8.893             83.217           170.987   n.d.  n.d.          234.353   n.d.          391.831  

Alagoas                    -               16.585               1.382               9.673             27.640   n.d.  n.d.            91.679   n.d.          116.556  

Sergipe                 333             25.922                  999             13.963             40.884   n.d.  n.d.            39.888   n.d.            78.447  

Bahia              8.456           128.197             24.368             85.980           243.103   n.d.  n.d.          359.303   n.d.          585.036  

Minas Gerais              6.981             50.630               1.942           149.341           207.923   n.d.  n.d.          401.764   n.d.          589.472  

Espírito Santo              1.847             11.077               2.310             20.780             35.091   n.d.  n.d.            63.246   n.d.            95.567  

Rio de Janeiro                 470             18.954             11.898           393.266           422.845   n.d.  n.d.          301.201   n.d.          702.357  

São Paulo              2.613           117.315             24.498           673.880           776.792   n.d.  n.d.          822.728   n.d.       1.527.931  

Paraná              3.779             62.404               4.008             17.279             83.234   n.d.  n.d.          179.200   n.d.          256.315  

Santa Catarina              1.735             39.920                  579                     -               42.234   n.d.  n.d.          111.663   n.d.          150.425  

Rio Grande do Sul                 577             67.873               2.756             70.279           135.317   n.d.  n.d.          203.293   n.d.          330.929  

Mato Grosso do Sul              1.862               5.583               3.413               4.654             15.202   n.d.  n.d.            56.155   n.d.            70.427  

Mato Grosso              6.684             34.105               5.018               4.012             49.484   n.d.  n.d.            46.464   n.d.            94.277  

Goiás              1.372             15.800               7.895             10.645             35.712   n.d.  n.d.          108.533   n.d.          142.528  

Distrito Federal                 209             12.494               7.294               6.665             25.206   n.d.  n.d.            59.822   n.d.            83.986  

Brasil            53.336        1.724.675           164.794        2.090.825        3.931.061   n.d.  n.d.       4.234.958   n.d.       7.831.247  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2004. 

 
Tabela A.3.2.14 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2005 

Unidades da 

 Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal 

(A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglomera-

do subnormal

com 

intenção 

de se 

mudar 

(B.1) 

sem 

intenção 

de se 

mudar 

(B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B) 

Rondônia                 487             23.638                  462                     -               24.587   n.d.  n.d.            20.430   n.d.            44.112  

Acre                 168             14.128               2.060                     -               16.356   n.d.  n.d.            19.131   n.d.            34.767  

Amazonas                    -             104.318               6.181             98.285           194.152   n.d.  n.d.          106.874   n.d.          286.022  

Roraima                 292               4.285               1.152                     -                 5.565   n.d.  n.d.            13.963   n.d.            18.707  

Pará              1.130           138.872             20.249           233.014           389.347   n.d.  n.d.          267.553   n.d.          597.570  

Amapá                 219               2.353                    49                     -                 2.621   n.d.  n.d.            10.695   n.d.            13.045  

Tocantins                 210             40.879               8.608                     -               49.048   n.d.  n.d.            26.011   n.d.            72.927  

Maranhão                    -             372.785               8.056             12.069           392.106   n.d.  n.d.          207.732   n.d.          554.714  

Piauí                 526             95.024                  517             38.151           132.132   n.d.  n.d.            80.477   n.d.          203.202  

Ceará              2.642           134.289               4.169           142.543           281.614   n.d.  n.d.          235.109   n.d.          481.880  

Rio Grande do Norte                 444             14.269                     -                       -               14.713   n.d.  n.d.            99.737   n.d.          114.007  

Paraíba              1.352             20.362               2.696             55.579             78.625   n.d.  n.d.          109.310   n.d.          177.995  

Pernambuco                    -               88.141               5.591             86.186           175.667   n.d.  n.d.          243.859   n.d.          401.518  

Alagoas              1.410             29.718               2.339               8.465             41.932   n.d.  n.d.            67.826   n.d.          106.470  

Sergipe                 658             16.120                  659             17.418             34.528   n.d.  n.d.            55.304   n.d.            86.868  

Bahia              7.762           149.662             14.005             82.536           251.782   n.d.  n.d.          400.993   n.d.          625.518  

Minas Gerais              3.688             45.526               4.435           149.768           203.035   n.d.  n.d.          394.518   n.d.          585.016  

Espírito Santo              2.328               6.558               1.858             24.286             34.560   n.d.  n.d.            73.095   n.d.          103.928  

Rio de Janeiro                 629             14.249             18.138           403.031           430.615   n.d.  n.d.          322.528   n.d.          736.267  

São Paulo            10.699             98.483             20.432           684.960           776.368   n.d.  n.d.          796.627   n.d.       1.513.402  

Paraná                    -               46.073               2.397             16.365             64.835   n.d.  n.d.          187.674   n.d.          251.105  

Santa Catarina              2.931             15.824               1.173                     -               19.928   n.d.  n.d.          101.984   n.d.          121.912  

Rio Grande do Sul                 997             64.446               2.061             73.295           134.743   n.d.  n.d.          214.880   n.d.          339.669  

Mato Grosso do Sul                 620               9.298               4.032               4.339             17.980   n.d.  n.d.            44.663   n.d.            60.781  

Mato Grosso              3.673             23.702               4.685               5.021             37.081   n.d.  n.d.            48.793   n.d.            84.874  

Goiás                 676             12.475               4.719             10.458             27.990   n.d.  n.d.          112.988   n.d.          139.294  

Distrito Federal                 214               9.570               3.837               7.445             19.574   n.d.  n.d.            53.249   n.d.            71.334  

Brasil            43.755        1.595.047           144.560        2.153.214        3.851.484   n.d.  n.d.       4.316.003   n.d.       7.826.904  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2005. 
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Tabela A.3.2.15 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2006 

Unidades da 

 Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal

 (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço 

Em aglomera-

do subnormal

com 

intenção 

de se 

mudar 

(B.1) 

sem 

intenção 

de se 

mudar 

(B.2)

Nova 

metodologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B) 

Rondônia                    -               25.533               1.139                     -               26.672   n.d.  n.d.            29.677   n.d.            55.440  

Acre                    -                 9.391               1.720                     -               11.111   n.d.  n.d.            23.798   n.d.            34.061  

Amazonas                    -               49.658               4.889           104.289           153.949   n.d.  n.d.          135.431   n.d.          268.215  

Roraima                 158               5.229                     -                       -                 5.387   n.d.  n.d.            12.408   n.d.            17.163  

Pará                 946           128.410               5.183           241.537           372.611   n.d.  n.d.          265.091   n.d.          582.679  

Amapá                 213               2.813                  213                     -                 3.239   n.d.  n.d.            15.673   n.d.            18.840  

Tocantins                    -               32.735               4.091                     -               36.826   n.d.  n.d.            28.425   n.d.            62.884  

Maranhão            11.697           405.166               6.686             16.707           440.256   n.d.  n.d.          166.237   n.d.          574.748  

Piauí                    -               86.224                  526             44.692           128.812   n.d.  n.d.            81.490   n.d.          195.053  

Ceará              1.874           113.762               2.964           140.193           256.266   n.d.  n.d.          239.532   n.d.          470.456  

Rio Grande do Norte                    -               17.081                  474                     -               17.555   n.d.  n.d.            86.334   n.d.          103.415  

Paraíba              2.838             23.642               3.783             57.222             86.539   n.d.  n.d.          120.112   n.d.          198.611  

Pernambuco                 954             79.091               1.816             86.351           164.545   n.d.  n.d.          240.904   n.d.          390.703  

Alagoas                    -               31.575                  972               8.742             41.289   n.d.  n.d.            76.254   n.d.          113.658  

Sergipe                    -               16.775               1.370             14.715             31.833   n.d.  n.d.            48.945   n.d.            78.725  

Bahia              9.132           145.062             13.944             83.727           250.729   n.d.  n.d.          384.187   n.d.          614.233  

Minas Gerais              8.751             31.895               8.360           151.312           200.318   n.d.  n.d.         444.668   n.d.          629.639  

Espírito Santo              1.807             15.813               1.808             26.655             43.823   n.d.  n.d.            62.352   n.d.          100.302  

Rio de Janeiro              1.705             24.981             14.850           405.274           433.817   n.d.  n.d.          325.059   n.d.          735.919  

São Paulo            16.587             85.308             21.610           679.471           771.809   n.d.  n.d.          778.299   n.d.       1.475.212  

Paraná              1.594             63.365                  604             18.787             80.945   n.d.  n.d.          206.916   n.d.          282.138  

Santa Catarina              1.153             31.117               1.729                     -               33.999   n.d.  n.d.          129.658   n.d.          161.352  

Rio Grande do Sul              1.566             52.699               1.205             74.778           123.561   n.d.  n.d.          216.525   n.d.          330.930  

Mato Grosso do Sul              8.289               8.289               3.684               4.298             24.560   n.d.  n.d.            52.804   n.d.            75.522  

Mato Grosso                 981             41.193               3.596               4.578             50.348   n.d.  n.d.            57.547   n.d.          104.298  

Goiás                 344             14.781               3.781             10.654             29.560   n.d.  n.d.          108.250   n.d.          135.747  

Distrito Federal                 619               6.818             10.126               7.437             23.552   n.d.  n.d.            59.100   n.d.            81.413  

Brasil            71.208        1.548.406           121.123        2.181.419        3.843.911   n.d.  n.d.       4.395.676   n.d.       7.891.356  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2006. 

 
Tabela A.3.2.16 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2007 

Unidades da 

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal 

(A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglome-

rado subnor-

mal

com intenção 

de se mudar 

(B.1) 

sem intenção 

de se mudar 

(B.2)

Nova meto-

dologia 

(A+B.1) 

Velha 

metodologia 

(A+B)

Rondônia              1.131            19.277                 904                    -              21.312            20.796            12.583            33.379            42.108            53.757 

Acre                 367            13.397              2.386                    -              15.967            12.267              9.021            21.288            28.234            36.369 

Amazonas              6.849            41.712              3.745            98.971          146.907            79.438            23.442          102.880          226.345          237.031 

Roraima                    -                6.157                    -                      -                6.157              4.655              5.110              9.765            10.812            14.966 

Pará              3.686          119.793              5.889          236.761          364.477          150.615            70.957          221.572          515.092          539.074 

Amapá                 795              4.852                 753                    -                6.400            19.016              3.929            22.945            25.416            28.797 

Tocantins                 663            33.380              3.760                    -              37.803            19.901              8.402            28.303            57.704            64.559 

Maranhão              2.632          345.784            15.793            17.550          379.128          107.061            74.592          181.653          486.189          535.329 

Piauí                    -              90.964                    -              38.828          128.196            47.345            22.872            70.217          175.541          190.967 

Ceará              2.368          114.108              1.924          138.123          253.484          117.921            77.639          195.560          371.405          423.017 

Rio Grande do Norte                 924            24.020                    -                      -              24.944            61.886            26.790            88.676            86.830          112.696 

Paraíba              1.440            22.543              1.920            50.356            75.779            58.994            40.774            99.768          134.773          171.233 

Pernambuco              3.591            56.370              4.859            91.691          154.864          113.022            56.164          169.186          267.886          313.348 

Alagoas                 526            30.986              8.401              9.452            46.214            42.012            28.354            70.366            88.226          114.478 

Sergipe                 322              9.675                 322            14.846            24.843            31.942            12.258            44.200            56.785            68.720 

Bahia              4.756          126.956            15.452            87.447          229.660          230.727          100.632          331.359          460.387          548.843 

Minas Gerais            19.500            35.626            10.793          149.290          214.805          185.106          151.227          336.333          399.911          538.767 

Espírito Santo              1.903            14.268                    -              26.168            40.437            33.778            25.209            58.987            74.215            97.521 

Rio de Janeiro              4.347            18.469            17.543          407.022          428.442          137.848            93.287          231.135          566.290          646.228 

São Paulo            32.162            74.316            18.034          643.328          730.644          377.025          235.414          612.439       1.107.669       1.310.311 

Paraná              4.783            50.048              2.278            17.514            74.623          103.610            64.037          167.647          178.233          236.410 

Santa Catarina              4.846            41.783              1.818                    -              48.447            53.897            32.700            86.597          102.344          131.410 

Rio Grande do Sul              3.365            82.907                 674            72.122          147.468          114.430            92.107          206.537          261.898          343.639 

Mato Grosso do Sul              5.677              3.783              3.787              4.731            17.978            30.899            17.971            48.870            48.877            66.217 

Mato Grosso              2.578            26.142              5.154              5.524            39.398            20.253            15.096            35.349            59.651            72.538 

Goiás                 696            29.217              8.349              9.741            48.003            58.099            42.090          100.189          106.102          146.105 

Distrito Federal                 884              4.637              9.931              8.608            23.840            32.010            20.092            52.102            55.850            74.617 

Brasil          110.791       1.441.170          144.469       2.128.073       3.730.220       2.264.553       1.362.749       3.627.302       5.994.773       7.116.947 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2007. 
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Tabela A.3.2.17 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2008 

Unidades da 

Federação 

Inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglome-

rado subnor-

mal

com intenção 

de se mudar 

(B.1) 

sem intenção 

de se mudar 

(B.2)

Nova meto-

dologia 

(A+B.1) 

Velha 

metodologia 

(A+B)

Rondônia                 249            29.319                 745                    -              29.817              6.254              3.657              9.911            36.071            39.728 

Acre                    -              11.739              2.660                    -              14.195              7.855              8.820            16.675            22.050            29.929 

Amazonas            22.156            28.636              5.325            84.350          133.683            64.246            26.335            90.581          197.929          214.333 

Roraima                 174              5.225                 519                    -                5.918              3.116              3.421              6.537              9.034            12.455 

Pará              1.737            96.259            18.284          251.477          364.016          148.929            59.439          208.368          512.945          531.246 

Amapá                 352              5.430              1.043                    -                6.825              3.828              2.435              6.263            10.653            13.088 

Tocantins                 227            34.036              3.631                    -              37.667            14.524              5.901            20.425            52.191            56.049 

Maranhão              5.269          345.169              7.905            16.687          372.395            96.607            59.729          156.336          469.002          496.236 

Piauí                    -              75.744                    -              42.808          115.807            54.889            19.758            74.647          170.696          181.671 

Ceará              3.784          114.598              2.418          142.755          261.139            96.801            66.346          163.147          357.940          402.922 

Rio Grande do Norte                    -              13.670                 471                    -              14.141            58.930            35.359            94.289            73.071          107.958 

Paraíba                 499            23.429              4.489            55.840            83.758            39.885            25.430            65.315          123.643          145.086 

Pernambuco              1.136            63.194              5.576            91.950          160.266          105.827            65.788          171.615          266.093          318.484 

Alagoas              1.121            22.990              2.242              8.969            35.322            27.473            19.621            47.094            62.795            80.734 

Sergipe                 330              8.557                 658            17.116            26.332            31.268            13.166            44.434            57.600            70.436 

Bahia              6.006          126.346            15.417            88.926          235.950          216.502          110.688          327.190          452.452          549.033 

Minas Gerais              5.573            30.813              6.187          151.213          192.343          185.833          146.467          332.300          378.176          514.364 

Espírito Santo              9.057            10.010                 953            24.795            44.815            24.793            16.210            41.003            69.608            83.434 

Rio de Janeiro              9.547            15.208            19.667          398.606          430.599          121.696            96.088          217.784          552.295          636.307 

São Paulo              7.789            97.846            11.738          724.529          817.625          364.421          254.298          618.719       1.182.046       1.394.294 

Paraná              4.493          101.035              1.251            12.742          119.521            64.537            34.654            99.191          184.058          215.931 

Santa Catarina              2.619            43.211              1.308                    -              47.138            51.072            30.121            81.193            98.210          124.403 

Rio Grande do Sul              3.988            58.413              1.596            74.182          129.032            81.524            78.312          159.836          210.556          283.879 

Mato Grosso do Sul              7.471              5.916              3.113              4.670            21.170            32.068            14.638            46.706            53.238            66.320 

Mato Grosso              1.158            19.699              6.566              6.564            33.987            24.717            17.377            42.094            58.704            75.695 

Goiás              2.471              6.708              6.354            12.003            27.536            59.314            27.893            87.207            86.850          113.684 

Distrito Federal              3.823              4.497              4.049              7.196            19.116            32.837            16.641            49.478            51.953            67.919 

Brasil          101.029       1.397.697          134.165       2.217.378       3.780.113       2.019.746       1.258.592       3.278.338       5.799.859       6.825.618 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2008. 

 
Tabela A.3.2.18 Famílias no Déficit Habitacional, conceito Sinduscon-SP, 2009 

Unidades da 

Federação 

Inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

Em aglome-

rado subnor-

mal

com intenção 

de se mudar 

(B.1) 

sem intenção 

de se mudar 

(B.2)

Nova meto-

dologia 

(A+B.1) 

Velha 

metodologia 

(A+B)

Rondônia                    -              39.345                 948                    -              40.293            16.427              9.000            25.427            56.720            64.059 

Acre                 876            10.803              1.800                    -              13.479            12.136              4.449            16.585            25.615            29.205 

Amazonas              1.254            49.271              6.804          101.710          155.475            95.929            35.025          130.954          251.404          267.501 

Roraima                    -                7.491                 167                    -                7.658              5.542                 920              6.462            13.200            13.911 

Pará              2.755          101.059            13.064          255.650          366.895          142.884            90.724          233.608          509.779          556.008 

Amapá                   17              2.596              1.311                    -                3.662            18.048              5.406            23.454            21.710            26.821 

Tocantins                 225            22.999                 901                    -              24.125            16.008            11.046            27.054            40.133            49.827 

Maranhão                    -            280.336              8.958            20.599          308.101          120.910            63.592          184.502          429.011          472.900 

Piauí                    -              78.068              1.092            43.127          120.649            43.130            34.395            77.525          163.779          187.803 

Ceará              2.262            77.034              2.578          137.436          217.113          135.748            95.128          230.876          352.861          432.328 

Rio Grande do Norte                 489            16.145                 489                    -              17.123            66.055            36.206          102.261            83.178          118.895 

Paraíba                 502            23.592              2.008            50.694            75.290            48.689            33.632            82.321          123.979          153.595 

Pernambuco              6.163            57.010              3.301            93.688          153.999          119.817            65.189          185.006          273.816          327.576 

Alagoas            12.858            30.007              1.070              9.109            53.044            50.899            14.467            65.366          103.943          117.338 

Sergipe                    -              10.540                 340            18.699            29.579            36.036            15.978            52.014            65.615            80.233 

Bahia              3.245          112.325            12.709            86.778          213.013          197.687            91.581          289.268          410.700          490.868 

Minas Gerais              9.178            20.826            18.609          159.438          206.825          237.384          143.373          380.757          444.209          569.259 

Espírito Santo                 938              9.380                 938            27.676            36.587            41.282            27.213            68.495            77.869          101.330 

Rio de Janeiro              5.009            12.272            12.024          421.876          442.975            94.720            89.647          184.367          537.695          611.328 

São Paulo              7.643            72.866            26.621          668.368          746.098          380.998          260.038          641.036       1.127.096       1.364.101 

Paraná              4.838            27.100              2.237            10.818            44.993            82.063            61.400          143.463          127.056          185.752 

Santa Catarina              2.388            25.671              1.194                    -              29.253            45.970            32.836            78.806            75.223          106.865 

Rio Grande do Sul                 820            34.386              2.407            74.008          108.899            96.492            76.401          172.893          205.391          276.069 

Mato Grosso do Sul              5.821              3.063              3.063              3.983            15.930            33.083            24.814            57.897            49.013            72.907 

Mato Grosso              3.557            25.686              5.532              7.112            41.097            43.461            20.944            64.405            84.558          103.921 

Goiás              1.760              8.101            18.664            10.916            38.736            58.808            26.407            85.215            97.544          122.190 

Distrito Federal                 898              4.488              6.732              8.080            20.198            37.252            13.015            50.267            57.450            68.892 

Brasil            73.496       1.162.460          155.561       2.209.765       3.531.089       2.277.458       1.382.826       3.660.284       5.808.547       6.971.482 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2009. 
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Tabela A.3.2.19 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2001 
Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2) 

Nova meto-

dologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia                 826             20.652               2.268             23.334   n.d.  n.d.            20.449   n.d.            41.923 

Acre                 146               1.756               1.760               3.368   n.d.  n.d.            11.568   n.d.            14.936 

Amazonas                    -                 5.578               7.046             12.331   n.d.  n.d.            78.389   n.d.            89.546 

Roraima                 524               3.493               2.618               6.635   n.d.  n.d.              2.793   n.d.              9.253 

Pará              1.102             40.190             11.337             51.447   n.d.  n.d.          160.132   n.d.          206.305 

Amapá              1.736             17.375               2.730             20.848   n.d.  n.d.              3.724   n.d.            23.827 

Tocantins              1.708             28.610               6.622             36.940   n.d.  n.d.            24.554   n.d.            60.212 

Maranhão                 767           424.545               9.977           434.522   n.d.  n.d.          151.241   n.d.          544.305 

Piauí              2.104           112.581                     -             114.685   n.d.  n.d.            83.122   n.d.          188.339 

Ceará              1.929           167.031               5.910           174.870   n.d.  n.d.          212.407   n.d.          376.002 

Rio Grande do Norte                    -               21.236                  494             21.730   n.d.  n.d.            73.093   n.d.            92.354 

Paraíba              2.317             41.693               2.317             46.327   n.d.  n.d.          100.059   n.d.          142.679 

Pernambuco              6.828             76.665               3.461             86.954   n.d.  n.d.          230.656   n.d.          312.558 

Alagoas                 479             37.366               2.874             40.240   n.d.  n.d.            71.377   n.d.          110.180 

Sergipe              1.361             24.487               2.041             27.889   n.d.  n.d.            47.281   n.d.            74.490 

Bahia            15.252           183.184             12.951           211.387   n.d.  n.d.          304.202   n.d.          506.567 

Minas Gerais              6.945             47.938               6.534             61.417   n.d.  n.d.          415.772   n.d.          473.772 

Espírito Santo              1.370             22.367                     -               23.737   n.d.  n.d.            64.827   n.d.            87.651 

Rio de Janeiro              1.442             14.922             14.112             29.873   n.d.  n.d.          332.746   n.d.          362.619 

São Paulo              4.284           104.676             17.215           125.323   n.d.  n.d.          761.929   n.d.          882.079 

Paraná              2.365             46.434               1.553             50.352   n.d.  n.d.          172.058   n.d.          220.708 

Santa Catarina                 575             13.236               1.151             14.962   n.d.  n.d.            93.222   n.d.          108.184 

Rio Grande do Sul              1.914             53.184                  777             55.875   n.d.  n.d.          210.036   n.d.          260.986 

Mato Grosso do Sul              5.157               9.029               2.256             16.442   n.d.  n.d.            44.477   n.d.            60.919 

Mato Grosso                 696             29.937               6.614             37.247   n.d.  n.d.            43.510   n.d.            78.668 

Goiás              4.553             18.219               9.106             31.552   n.d.  n.d.          104.421   n.d.          134.347 

Distrito Federal              2.394             20.156             20.561             39.919   n.d.  n.d.            54.893   n.d.            92.217 

Brasil            68.774        1.586.540           154.285        1.800.206   n.d.  n.d.       3.872.938   n.d.       5.555.626  

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2001. 

 
Tabela A.3.2.20 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2002 
Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2) 

Nova meto-

dologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia                 432              7.334              1.511              9.061  n.d.  n.d.            20.497  n.d.            28.694 

Acre                    -                 608              1.520              1.976  n.d.  n.d.            15.361  n.d.            17.337 

Amazonas                 297            14.277              8.033            22.309  n.d.  n.d.            90.709  n.d.          110.046 

Roraima                    -              2.032              3.138              4.985  n.d.  n.d.              4.245  n.d.              8.860 

Pará                 556            39.771              8.314            48.329  n.d.  n.d.          183.333  n.d.          226.214 

Amapá                    -              3.700                 389              4.089  n.d.  n.d.            12.642  n.d.            16.343 

Tocantins              1.112            30.500              5.339            36.951  n.d.  n.d.            28.935  n.d.            64.328 

Maranhão                 814          377.804            10.584          389.202  n.d.  n.d.          171.800  n.d.          533.314 

Piauí                 520          108.139              1.040          109.699  n.d.  n.d.            87.863  n.d.          184.564 

Ceará              3.394          139.556              2.847          145.797  n.d.  n.d.          208.156  n.d.          342.227 

Rio Grande do Norte                 487            30.154                    -            30.641  n.d.  n.d.            90.971  n.d.          119.181 

Paraíba              1.796            26.943              3.592            32.331  n.d.  n.d.            92.051  n.d.          120.789 

Pernambuco                 959            86.424              9.327            94.913  n.d.  n.d.          231.173  n.d.          317.675 

Alagoas                    -            37.694                 931            38.625  n.d.  n.d.            68.410  n.d.          102.382 

Sergipe                 316            22.492              3.166            25.657  n.d.  n.d.            52.909  n.d.            77.299 

Bahia            11.001          129.130              9.826          149.957  n.d.  n.d.          352.794  n.d.          491.295 

Minas Gerais            10.847            57.802              8.052            76.701  n.d.  n.d.          410.085  n.d.          481.627 

Espírito Santo                    -            22.180                 924            22.642  n.d.  n.d.            62.847  n.d.            84.103 

Rio de Janeiro              1.395            18.189            19.560            38.528  n.d.  n.d.          289.824  n.d.          327.120 

São Paulo              4.201            94.590            29.271          124.718  n.d.  n.d.          806.485  n.d.          922.856 

Paraná              2.551            36.519              3.045            41.506  n.d.  n.d.          175.660  n.d.          215.474 

Santa Catarina              1.145            23.476              1.718            26.339  n.d.  n.d.            91.060  n.d.          114.535 

Rio Grande do Sul              2.928            50.133              1.022            53.879  n.d.  n.d.          196.526  n.d.          247.202 

Mato Grosso do Sul              3.445            14.102              2.820            20.367  n.d.  n.d.            49.832  n.d.            68.318 

Mato Grosso                 667            25.653              4.334            30.654  n.d.  n.d.            37.647  n.d.            66.302 

Goiás                 333            14.003            13.336            27.672  n.d.  n.d.          114.675  n.d.          142.013 

Distrito Federal              1.041            14.564            11.026            25.383  n.d.  n.d.            53.047  n.d.            77.598 

Brasil            50.237       1.427.769          164.665       1.632.911  n.d.  n.d.       3.999.537  n.d.       5.507.696 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2002. 
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Tabela A.3.2.21 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2003 
Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2) 

Nova meto-

dologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia                    -              5.842              1.514              7.356  n.d.  n.d.            21.423  n.d.            28.130 

Acre                    -              3.354              2.718              5.912  n.d.  n.d.            12.295  n.d.            17.889 

Amazonas                    -            26.374            10.426            34.041  n.d.  n.d.            93.867  n.d.          124.533 

Roraima                    -              2.085                 802              2.887  n.d.  n.d.              9.631  n.d.            12.038 

Pará                 324            27.913            15.215            43.452  n.d.  n.d.          185.626  n.d.          224.558 

Amapá              2.358              6.438              1.075              9.656  n.d.  n.d.              3.218  n.d.            12.444 

Tocantins              1.083            37.222              6.711            45.016  n.d.  n.d.            28.565  n.d.            70.335 

Maranhão              4.889          348.758              8.961          362.608  n.d.  n.d.          142.603  n.d.          480.763 

Piauí                    -            95.314                    -            95.314  n.d.  n.d.            88.551  n.d.          172.927 

Ceará              1.226          134.156              4.553          139.935  n.d.  n.d.          218.292  n.d.          348.708 

Rio Grande do Norte                 479            22.034                 479            22.992  n.d.  n.d.            93.884  n.d.          113.523 

Paraíba                 986            40.923              8.381            50.290  n.d.  n.d.          104.519  n.d.          152.344 

Pernambuco              3.326            75.249              7.282            85.355  n.d.  n.d.          232.158  n.d.          310.257 

Alagoas                    -            36.035                 936            36.971  n.d.  n.d.            80.958  n.d.          114.653 

Sergipe                 325            18.536                 651            19.512  n.d.  n.d.            50.404  n.d.            69.266 

Bahia            15.646          131.853            13.399          160.407  n.d.  n.d.          340.104  n.d.          488.246 

Minas Gerais              6.373            34.579              8.877            49.443  n.d.  n.d.          393.399  n.d.          440.911 

Espírito Santo              1.880            13.617                 469            15.966  n.d.  n.d.            57.272  n.d.            72.298 

Rio de Janeiro              1.146            23.517            10.925            34.924  n.d.  n.d.          273.536  n.d.          308.460 

São Paulo              5.966            81.785            24.684          111.581  n.d.  n.d.          798.427  n.d.          904.042 

Paraná              3.666            39.297              4.888            47.851  n.d.  n.d.          173.799  n.d.          220.051 

Santa Catarina              1.716            22.308              4.004            28.028  n.d.  n.d.          104.111  n.d.          131.567 

Rio Grande do Sul                 784            52.577              1.431            54.588  n.d.  n.d.          188.744  n.d.          240.162 

Mato Grosso do Sul              2.613            11.746              2.610            16.643  n.d.  n.d.            42.087  n.d.            57.751 

Mato Grosso                 321            23.738              6.736            30.474  n.d.  n.d.            58.706  n.d.            87.898 

Goiás              2.365            17.559            16.206            35.454  n.d.  n.d.            94.182  n.d.          128.623 

Distrito Federal                 430            10.108            16.989            26.452  n.d.  n.d.            44.745  n.d.            70.337 

Brasil            57.902       1.342.917          180.922       1.573.108  n.d.  n.d.       3.935.106  n.d.       5.402.714 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2003. 
 

Tabela A.3.2.22 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2004 
Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2) 

Nova meto-

dologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia 203 32.865 2.480 35.548 n.d. n.d. 32.896 n.d. 67.779

Acre - 8.535 3.443 11.978 n.d. n.d. 13.127 n.d. 24.827

Amazonas 624 70.564 11.235 79.303 n.d. n.d. 108.503 n.d. 178.881

Roraima 2.784 13.705 1.450 17.778 n.d. n.d. 8.227 n.d. 25.520

Pará 1.446 98.168 17.238 115.124 n.d. n.d. 235.559 n.d. 340.733

Amapá 207 3.341 828 3.962 n.d. n.d. 14.002 n.d. 17.550

Tocantins 635 31.746 6.353 38.098 n.d. n.d. 23.076 n.d. 60.114

Maranhão 805 394.829 8.042 402.872 n.d. n.d. 192.193 n.d. 554.051

Piauí 532 92.428 - 92.960 n.d. n.d. 91.383 n.d. 177.439

Ceará 2.251 127.414 1.380 131.045 n.d. n.d. 225.198 n.d. 344.988

Rio Grande do Norte - 18.426 472 18.898 n.d. n.d. 99.230 n.d. 116.238

Paraíba 1.848 23.565 4.620 30.033 n.d. n.d. 112.272 n.d. 140.457

Pernambuco 5.083 77.697 8.893 90.424 n.d. n.d. 234.353 n.d. 319.178

Alagoas - 16.124 1.382 17.506 n.d. n.d. 91.679 n.d. 108.264

Sergipe 333 24.924 999 25.923 n.d. n.d. 39.888 n.d. 63.486

Bahia 8.456 121.405 24.368 152.782 n.d. n.d. 359.303 n.d. 503.513

Minas Gerais 6.981 46.744 1.942 55.667 n.d. n.d. 401.764 n.d. 453.358

Espírito Santo 1.847 8.309 2.310 12.466 n.d. n.d. 63.246 n.d. 74.789

Rio de Janeiro 470 15.303 11.898 27.671 n.d. n.d. 301.201 n.d. 328.402

São Paulo 2.613 113.060 24.498 138.400 n.d. n.d. 822.728 n.d. 947.518

Paraná 3.779 55.749 4.008 63.536 n.d. n.d. 179.200 n.d. 238.957

Santa Catarina 1.735 35.291 579 37.605 n.d. n.d. 111.663 n.d. 145.796

Rio Grande do Sul 577 65.565 2.756 68.898 n.d. n.d. 203.293 n.d. 270.998

Mato Grosso do Sul 1.862 5.583 3.413 10.548 n.d. n.d. 56.155 n.d. 66.393

Mato Grosso 6.684 18.391 5.018 30.093 n.d. n.d. 46.464 n.d. 75.889

Goiás 1.372 14.426 7.895 23.693 n.d. n.d. 108.533 n.d. 131.196

Distrito Federal 209 11.660 7.294 18.331 n.d. n.d. 59.822 n.d. 77.528

Brasil 53.336 1.545.817 164.794 1.751.142 n.d. n.d. 4.234.958 n.d. 5.853.842

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2004. 
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Tabela A.3.2.23 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2005 
Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2) 

Nova meto-

dologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia                 487            23.428                 462            24.377  n.d.  n.d.            20.430  n.d.            43.902 

Acre                 168              6.070              2.060              8.298  n.d.  n.d.            19.131  n.d.            26.937 

Amazonas                    -            80.737              6.181            86.260  n.d.  n.d.          106.874  n.d.          187.546 

Roraima                 292              3.213              1.152              4.493  n.d.  n.d.            13.963  n.d.            17.635 

Pará              1.130            96.364            20.249          117.743  n.d.  n.d.          267.553  n.d.          372.635 

Amapá                 219                 758                   49              1.026  n.d.  n.d.            10.695  n.d.            11.721 

Tocantins                 210            34.901              8.608            43.070  n.d.  n.d.            26.011  n.d.            67.378 

Maranhão                    -          319.644              8.056          327.700  n.d.  n.d.          207.732  n.d.          495.140 

Piauí                 526            83.538                 517            84.581  n.d.  n.d.            80.477  n.d.          158.790 

Ceará              2.642          133.795              4.169          140.606  n.d.  n.d.          235.109  n.d.          361.236 

Rio Grande do Norte                 444            14.269                    -            14.713  n.d.  n.d.            99.737  n.d.          114.007 

Paraíba              1.352            20.362              2.696            24.410  n.d.  n.d.          109.310  n.d.          131.006 

Pernambuco                    -            87.309              5.591            92.393  n.d.  n.d.          243.859  n.d.          328.021 

Alagoas              1.410            29.718              2.339            33.467  n.d.  n.d.            67.826  n.d.            98.947 

Sergipe                 658            16.120                 659            17.437  n.d.  n.d.            55.304  n.d.            71.423 

Bahia              7.762          138.714            14.005          160.264  n.d.  n.d.          400.993  n.d.          545.758 

Minas Gerais              3.688            41.836              4.435            49.959  n.d.  n.d.          394.518  n.d.          443.892 

Espírito Santo              2.328              6.558              1.858            10.744  n.d.  n.d.            73.095  n.d.            82.899 

Rio de Janeiro                 629            12.401            18.138            31.168  n.d.  n.d.          322.528  n.d.          353.067 

São Paulo            10.699            94.961            20.432          126.092  n.d.  n.d.          796.627  n.d.          912.183 

Paraná                    -            35.476              2.397            37.873  n.d.  n.d.          187.674  n.d.          224.946 

Santa Catarina              2.931            11.720              1.173            15.824  n.d.  n.d.          101.984  n.d.          117.808 

Rio Grande do Sul                 997            61.894              2.061            64.746  n.d.  n.d.          214.880  n.d.          274.391 

Mato Grosso do Sul                 620              8.369              4.032            13.021  n.d.  n.d.            44.663  n.d.            57.064 

Mato Grosso              3.673            18.020              4.685            26.378  n.d.  n.d.            48.793  n.d.            74.839 

Goiás                 676            12.475              4.719            17.532  n.d.  n.d.          112.988  n.d.          129.510 

Distrito Federal                 214              9.356              3.837            13.193  n.d.  n.d.            53.249  n.d.            65.592 

Brasil            43.755       1.402.006          144.560       1.587.368  n.d.  n.d.       4.316.003  n.d.       5.768.273 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2005. 

 
 
Tabela A.3.2.24 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2006 
Unidades da 

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2) 

Nova meto-

dologia 

(A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia                    -            24.871              1.139            26.010  n.d.  n.d.            29.677  n.d.            54.778 

Acre                    -                 428              1.720              2.148  n.d.  n.d.            23.798  n.d.            25.946 

Amazonas                    -            29.846              4.889            34.083  n.d.  n.d.          135.431  n.d.          167.240 

Roraima                 158              4.720                    -              4.878  n.d.  n.d.            12.408  n.d.            16.654 

Pará                 946          106.878              5.183          113.007  n.d.  n.d.          265.091  n.d.          368.638 

Amapá                 213                 900                 213              1.326  n.d.  n.d.            15.673  n.d.            16.999 

Tocantins                    -            25.631              4.091            29.722  n.d.  n.d.            28.425  n.d.            56.425 

Maranhão            11.697          368.407              6.686          386.790  n.d.  n.d.          166.237  n.d.          527.130 

Piauí                    -            76.762                 526            77.288  n.d.  n.d.            81.490  n.d.          151.414 

Ceará              1.874          109.452              2.964          114.290  n.d.  n.d.          239.532  n.d.          347.165 

Rio Grande do Norte                    -            17.081                 474            17.555  n.d.  n.d.            86.334  n.d.          103.415 

Paraíba              2.838            22.223              3.783            28.844  n.d.  n.d.          120.112  n.d.          147.064 

Pernambuco                 954            75.367              1.816            78.137  n.d.  n.d.          240.904  n.d.          313.015 

Alagoas                    -            29.632                 972            30.604  n.d.  n.d.            76.254  n.d.          104.430 

Sergipe                    -            15.748              1.370            17.118  n.d.  n.d.            48.945  n.d.            64.694 

Bahia              9.132          133.994            13.944          157.070  n.d.  n.d.          384.187  n.d.          527.966 

Minas Gerais              8.751            16.144              8.360            33.255  n.d.  n.d.          444.668  n.d.          476.756 

Espírito Santo              1.807            11.747              1.808            15.362  n.d.  n.d.            62.352  n.d.            76.811 

Rio de Janeiro              1.705            14.871            14.850            30.809  n.d.  n.d.          325.059  n.d.          354.928 

São Paulo            16.587            50.968            21.610            89.165  n.d.  n.d.          778.299  n.d.          863.133 

Paraná              1.594            45.230                 604            47.428  n.d.  n.d.          206.916  n.d.          251.156 

Santa Catarina              1.153            29.964              1.729            32.846  n.d.  n.d.          129.658  n.d.          160.199 

Rio Grande do Sul              1.566            45.808              1.205            48.579  n.d.  n.d.          216.525  n.d.          262.996 

Mato Grosso do Sul              8.289              7.675              3.684            19.648  n.d.  n.d.            52.804  n.d.            71.224 

Mato Grosso                 981            12.425              3.596            17.002  n.d.  n.d.            57.547  n.d.            72.914 

Goiás                 344              9.282              3.781            13.407  n.d.  n.d.          108.250  n.d.          120.969 

Distrito Federal                 619              5.785            10.126            16.116  n.d.  n.d.            59.100  n.d.            74.596 

Brasil            71.208       1.291.839          121.123       1.482.487  n.d.  n.d.       4.395.676  n.d.       5.778.655 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2006. 
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Tabela A.3.2.25 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2007 
Unidades da  

Federação 

Componentes da inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2)

Nova metodo-

logia (A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia              1.131              7.407                 904              9.442            20.796            12.583            33.379            29.538            42.121 

Acre                 367              1.929              2.386              4.499            12.267              9.021            21.288            16.766            25.603 

Amazonas              6.849            26.720              3.745            37.314            79.438            23.442          102.880          116.128          138.464 

Roraima                    -              6.157                    -              6.157              4.655              5.110              9.765            10.467            14.966 

Pará              3.686            87.672              5.889            97.247          150.615            70.957          221.572          244.419          314.171 

Amapá                 795              4.189                 753              5.737            19.016              3.929            22.945            24.713            28.154 

Tocantins                 663            24.758              3.760            29.181            19.901              8.402            28.303            47.977            56.158 

Maranhão              2.632          322.969            15.793          338.763          107.061            74.592          181.653          433.537          496.719 

Piauí                    -            88.304                    -            88.304            47.345            22.872            70.217          133.521          154.267 

Ceará              2.368          111.961              1.924          116.253          117.921            77.639          195.560          228.132          302.235 

Rio Grande do Norte                 924            23.558                    -            24.482            61.886            26.790            88.676            86.368          112.234 

Paraíba              1.440            22.543              1.920            25.423            58.994            40.774            99.768            83.938          123.753 

Pernambuco              3.591            51.353              4.859            59.054          113.022            56.164          169.186          171.030          225.625 

Alagoas                 526            25.734              8.401            34.661            42.012            28.354            70.366            75.621          103.975 

Sergipe                 322              9.675                 322            10.319            31.942            12.258            44.200            42.261            54.519 

Bahia              4.756          116.607            15.452          136.815          230.727          100.632          331.359          365.021          463.079 

Minas Gerais            19.500            30.518            10.793            60.811          185.106          151.227          336.333          244.284          393.668 

Espírito Santo              1.903              9.513                    -            11.416            33.778            25.209            58.987            45.194            69.452 

Rio de Janeiro              4.347            13.038            17.543            34.928          137.848            93.287          231.135          172.776          266.063 

São Paulo            32.162            48.558            18.034            97.870          377.025          235.414          612.439          472.174          705.785 

Paraná              4.783            43.443              2.278            50.504          103.610            64.037          167.647          152.064          213.485 

Santa Catarina              4.846            38.755              1.818            45.419            53.897            32.700            86.597            96.288          128.382 

Rio Grande do Sul              3.365            69.065                 674            72.655          114.430            92.107          206.537          182.489          273.306 

Mato Grosso do Sul              5.677              3.783              3.787            13.247            30.899            17.971            48.870            44.146            62.117 

Mato Grosso              2.578            11.413              5.154            19.145            20.253            15.096            35.349            39.029            53.757 

Goiás                 696            10.435              8.349            19.480            58.099            42.090          100.189            76.883          118.625 

Distrito Federal                 884              3.975              9.931            14.790            32.010            20.092            52.102            46.579            66.450 

Brasil          110.791       1.214.032          144.469       1.463.916       2.264.553       1.362.749       3.627.302       3.681.343       5.007.133 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2007. 

 
Tabela A.3.2.26 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2008 
Unidades da  

Federação 

Inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2)

Nova metodo-

logia (A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia                 249              8.665                 745              9.411              6.254              3.657              9.911            15.665            19.322 

Acre                    -              3.964              2.660              6.420              7.855              8.820            16.675            14.071            22.687 

Amazonas            22.156            18.550              5.325            46.031            64.246            26.335            90.581          107.993          134.328 

Roraima                 174              4.621                 519              5.314              3.116              3.421              6.537              8.430            11.851 

Pará              1.737            73.329            18.284            93.163          148.929            59.439          208.368          240.004          297.669 

Amapá                 352              4.860              1.043              6.255              3.828              2.435              6.263            10.083            12.518 

Tocantins                 227            30.632              3.631            34.263            14.524              5.901            20.425            47.425            53.099 

Maranhão              5.269          313.553              7.905          324.092            96.607            59.729          156.336          404.015          454.081 

Piauí                    -            66.963                    -            66.963            54.889            19.758            74.647          117.460          136.120 

Ceará              3.784          106.201              2.418          112.403            96.801            66.346          163.147          204.734          269.035 

Rio Grande do Norte                    -            13.670                 471            14.141            58.930            35.359            94.289            72.599          107.958 

Paraíba                 499            22.931              4.489            27.919            39.885            25.430            65.315            67.306            92.736 

Pernambuco              1.136            53.519              5.576            60.231          105.827            65.788          171.615          162.655          226.812 

Alagoas              1.121            20.749              2.242            24.112            27.473            19.621            47.094            50.463            70.084 

Sergipe                 330              7.899                 658              8.887            31.268            13.166            44.434            40.155            53.321 

Bahia              6.006          116.115            15.417          137.538          216.502          110.688          327.190          351.934          457.885 

Minas Gerais              5.573            24.615              6.187            35.754          185.833          146.467          332.300          220.967          367.434 

Espírito Santo              9.057              4.767                 953            14.777            24.793            16.210            41.003            39.093            55.303 

Rio de Janeiro              9.547            13.448            19.667            42.026          121.696            96.088          217.784          163.234          259.322 

São Paulo              7.789            40.546            11.738            60.073          364.421          254.298          618.719          424.494          678.792 

Paraná              4.493            42.573              1.251            48.317            64.537            34.654            99.191          112.854          146.859 

Santa Catarina              2.619            29.461              1.308            33.388            51.072            30.121            81.193            83.150          111.961 

Rio Grande do Sul              3.988            56.674              1.596            62.030            81.524            78.312          159.836          141.901          219.757 

Mato Grosso do Sul              7.471              5.294              3.113            15.878            32.068            14.638            46.706            47.012            61.339 

Mato Grosso              1.158            12.745              6.566            20.469            24.717            17.377            42.094            44.800            62.177 

Goiás              2.471              6.002              6.354            14.827            59.314            27.893            87.207            74.141          102.034 

Distrito Federal              3.823              4.497              4.049            12.369            32.837            16.641            49.478            44.756            61.397 

Brasil          101.029       1.106.843          134.165       1.337.051       2.019.746       1.258.592       3.278.338       3.311.394       4.545.881 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2008. 
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Tabela A.3.2.27 Famílias no Déficit Habitacional, conceito IPEA, 2009 
Unidades da  

Federação 

Inadequação 

Subtotal (A)**

Coabitação 

Subtotal (B)

Déficit habitacional 

Improvisados Rústicos* Cortiço

com intenção 

de se mudar 

(B.1)

sem intenção 

de se mudar 

(B.2)

Nova metodo-

logia (A+B.1)

Velha metodo-

logia (A+B)

Rondônia                    -            33.331                 948            34.279            16.427              9.000            25.427            49.520            58.045 

Acre                 876              4.187              1.800              6.863            12.136              4.449            16.585            18.616            23.065 

Amazonas              1.254            37.667              6.804            45.725            95.929            35.025          130.954          138.759          172.550 

Roraima                    -              7.281                 167              7.448              5.542                 920              6.462            12.990            13.701 

Pará              2.755            64.044            13.064            79.666          142.884            90.724          233.608          218.451          306.996 

Amapá                   17              2.404              1.311              3.470            18.048              5.406            23.454            21.239            26.645 

Tocantins                 225            19.165                 901            20.291            16.008            11.046            27.054            35.623            46.218 

Maranhão                    -          256.158              8.958          265.116          120.910            63.592          184.502          373.487          432.602 

Piauí                    -            73.700              1.092            74.792            43.130            34.395            77.525          115.739          145.768 

Ceará              2.262            75.060              2.578            79.900          135.748            95.128          230.876          213.962          308.070 

Rio Grande do Norte                 489            16.145                 489            17.123            66.055            36.206          102.261            82.689          118.895 

Paraíba                 502            23.592              2.008            26.102            48.689            33.632            82.321            73.285          106.415 

Pernambuco              6.163            45.093              3.301            54.313          119.817            65.189          185.006          172.359          235.645 

Alagoas            12.858            25.720              1.070            39.648            50.899            14.467            65.366            90.011          104.478 

Sergipe                    -              9.520                 340              9.860            36.036            15.978            52.014            45.896            61.874 

Bahia              3.245          105.914            12.709          121.868          197.687            91.581          289.268          315.946          405.243 

Minas Gerais              9.178            14.081            18.609            41.868          237.384          143.373          380.757          277.010          420.383 

Espírito Santo                 938              9.380                 938            11.256            41.282            27.213            68.495            52.069            79.282 

Rio de Janeiro              5.009            10.130            12.024            27.163            94.720            89.647          184.367          121.883          211.530 

São Paulo              7.643            27.632            26.621            60.934          380.998          260.038          641.036          438.084          698.122 

Paraná              4.838            23.995              2.237            31.070            82.063            61.400          143.463          111.464          172.864 

Santa Catarina              2.388            16.716              1.194            20.298            45.970            32.836            78.806            65.671            97.910 

Rio Grande do Sul                 820            33.252              2.407            36.479            96.492            76.401          172.893          132.744          208.918 

Mato Grosso do Sul              5.821              2.757              3.063            11.641            33.083            24.814            57.897            44.724            68.925 

Mato Grosso              3.557            13.433              5.532            22.127            43.461            20.944            64.405            65.193            86.137 

Goiás              1.760              4.227            18.664            23.946            58.808            26.407            85.215            82.402          108.809 

Distrito Federal                 898              4.039              6.732            11.669            37.252            13.015            50.267            48.696            61.261 

Brasil            73.496          958.623          155.561       1.184.915       2.277.458       1.382.826       3.660.284       3.418.512       4.780.351 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2009. 

 
Anexo 3.3. Regressão de escolaridade para imputação de valores em 

Tocantins e regressões logística sem os dados de Tocantins 
 
 
Tabela A.3.3.1 Resultado da Regressão linear para imputação dos valores de escolarida-
de do Tocantins, 2009. 
Parâmetros Β Erro padrão t p 

95% Intervalo de Confiança 

Inferior Superior 

Intercepto 16,2345 0,0130 1.245,4684 0,0000 16,2090 16,2601 

Sexo do Chefe 0,0185 0,0023 8,0151 0,0000 0,0140 0,0230 

Idade do Chefe -0,0085 0,0001 -56,5816 0,0000 -0,0088 -0,0082 

Raça do Chefe -0,0059 0,0008 -7,5324 0,0000 -0,0074 -0,0044 

Área urbana 0,1287 0,0065 19,8643 0,0000 0,1160 0,1414 

Grupo de ano de estudo             

Sem instrução e menos de 1 ano -14,8402 0,0100 -1.483,2059 0,0000 -14,8598 -14,8206 

1 a 3 anos -12,6838 0,0099 -1.287,6441 0,0000 -12,7031 -12,6645 

4 a 7 anos -10,0607 0,0086 -1.176,2188 0,0000 -10,0775 -10,0440 

8 a 10 anos -6,4904 0,0094 -692,4856 0,0000 -6,5088 -6,4721 

11 a 14 anos -3,7263 0,0085 -437,6790 0,0000 -3,7429 -3,7096 

15 anos ou mais 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2009
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Tabela A.3.3.2 Resultado das Regressões logísticas* do déficit, Brasil, sem as informações de Tocantins, 2009 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2481 0,0000   -0,0843 0,0003   0,7517 0,0000   -0,2551 0,0000   -0,0731 0,0000   0,7818 0,0000 

Número de pessoas -0,0300 0,0104   -  -  0,8654 0,0000  -0,0214 0,0000   -  -  0,8746 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0213 0,0000  -0,0675 0,0000  -0,1523 0,0000  -0,0206 0,0000  -0,0694 0,0000  -0,1528 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1499 0,0000   -0,0994 0,0000   0,0425 0,0000   -0,1576 0,0000   -0,1077 0,0000   0,0410 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,9758 0,0000   -  -  -0,0426 0,3926  0,9497 0,0000   -  -  -0,0177 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000   0,0000  0,0000 0,0000  0,0000 0,0000   0,0000  0,0000 0,0000 

  Rondônia 0,8555 0,0000  -1,2234 0,0000  0,0000 1,0000  0,9576 0,0000  -1,1988 0,0000  -0,0170 0,1074 

  Acre 0,0352 0,8661  -0,9396 0,0012  -0,0229 0,8930  0,0874 0,0000  -0,7126 0,0000  0,0883 0,0000 

  Amazonas 0,8716 0,0000  -0,3775 0,0434  0,1550 0,2143  0,6962 0,0000  -0,4372 0,0000  0,1555 0,0000 

  Roraima 0,8827 0,0001  -0,4139 0,1778  -0,6018 0,0102  0,9181 0,0000  -0,4624 0,0000  -0,6041 0,0000 

  Pará 0,1778 0,2699  -1,3533 0,0000  0,5720 0,0000  0,1046 0,0000  -1,7245 0,0000  0,4329 0,0000 

  Amapá 0,1975 0,3977  -2,5690 0,0004  0,1165 0,5006  0,1386 0,0000  -2,1972 0,0000  0,1410 0,0000 

  Maranhão 1,4952 0,0000  -1,4753 0,0000  0,6668 0,0000  1,4720 0,0000  -1,4953 0,0000  0,6796 0,0000 

  Piauí 0,6242 0,0003  -2,8602 0,0000  0,9548 0,0000  0,6010 0,0000  -2,8843 0,0000  0,9685 0,0000 

  Ceará -0,2343 0,1503  -1,0429 0,0000  0,9382 0,0000  -0,1122 0,0000  -1,1387 0,0000  0,9785 0,0000 

  Rio Grande do Norte -0,7560 0,0008  -1,0797 0,0000  1,1369 0,0000  -0,7748 0,0000  -1,0988 0,0000  1,1541 0,0000 

  Paraíba -0,5048 0,0129  -1,3782 0,0000  0,8603 0,0000  -0,5324 0,0000  -1,4005 0,0000  0,8793 0,0000 

  Pernambuco -0,5119 0,0025  -1,0716 0,0000  0,8639 0,0000  -0,5919 0,0000  -1,1462 0,0000  0,8189 0,0000 

  Alagoas -0,0925 0,6268  -1,3882 0,0000  0,7351 0,0000  -0,1216 0,0000  -1,4117 0,0000  0,7532 0,0000 

  Sergipe -0,8115 0,0007  -1,4638 0,0000  0,9068 0,0000  -0,8352 0,0000  -1,4847 0,0000  0,9268 0,0000 

  Bahia -0,4296 0,0066  -1,5641 0,0000  0,5860 0,0000  -0,4152 0,0000  -1,7568 0,0000  0,5981 0,0000 

  Minas Gerais -1,2505 0,0000  -1,0858 0,0000  0,5928 0,0000  -1,3257 0,0000  -1,1184 0,0000  0,6096 0,0000 

  Espírito Santo -0,9622 0,0001  -1,0366 0,0001  0,6116 0,0000  -0,9758 0,0000  -1,0475 0,0000  0,6262 0,0000 

  Rio de Janeiro -1,1860 0,0000  -0,7712 0,0000  0,2181 0,0635  -1,1928 0,0000  -0,7609 0,0000  0,2397 0,0000 

  São Paulo -1,2362 0,0000  -0,0741 0,5941  0,1815 0,0835  -1,2392 0,0000  -0,0689 0,0000  0,1864 0,0000 

  Paraná -0,9220 0,0000  -1,6431 0,0000  0,1569 0,1856  -0,9427 0,0000  -1,6986 0,0000  0,1643 0,0000 

  Santa Catarina -0,6369 0,0046  -2,3978 0,0000  -0,0338 0,8115  -0,6385 0,0000  -2,4048 0,0000  -0,0306 0,0001 

  Rio Grande do Sul -0,6519 0,0002  -2,0535 0,0000  0,3691 0,0007  -0,7839 0,0000  -2,1496 0,0000  0,4845 0,0000 

  Mato Grosso do Sul -0,5116 0,0200  -0,9455 0,0001  0,5586 0,0000  -0,5222 0,0000  -0,9584 0,0000  0,5694 0,0000 

  Mato Grosso -0,2414 0,2278  -1,3028 0,0000  0,4410 0,0013  -0,2539 0,0000  -1,3150 0,0000  0,4538 0,0000 

  Goiás -0,6197 0,0011  -1,1292 0,0000  -0,0043 0,9724  -0,6326 0,0000  -1,1399 0,0000  0,0064 0,4027 

Constante -0,5049 0,0064   0,1648 0,4458   -7,1304 0,0000   -0,4713 0,0000   0,2222 0,0000   -7,3729 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  19.545   11.006   29.530   9.041.920   5.565.131   13.591.865 

Grau de adequação  111.903   121.151   1.819.779   54.845.928   59.314.057   897.749.876 

(%) de previsões corretas   98,05%   99,14%   95,94%   98,07%   99,09%   96,17% 

Nota: (*) número de observações = 123.299.                 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2009. 
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Anexo 3.4. Regressões logísticas de determinação do déficit habitacional no Brasil 
 
Tabela A.3.4.1 Resultado das Regressões logísticas* do déficit, Brasil, 1996 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2485 0,0000   0,1091 0,0001   0,4223 0,0000   -0,2516 0,0000   0,1136 0,0000   0,4365 0,0000 

Número de pessoas -0,0182 0,0153   -  -  0,6951 0,0000  -0,0166 0,0000   -  -  0,6929 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0187 0,0000  -0,0519 0,0000  -0,1607 0,0000  -0,0179 0,0000  -0,0567 0,0000  -0,1573 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,2011 0,0000   -0,0975 0,0000   0,0222 0,0000   -0,2043 0,0000   -0,1122 0,0000   0,0204 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,5811 0,0000   -  -  -0,1602 0,0022  0,6098 0,0000   -  -  -0,1396 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  Rondônia -0,7616 0,0018  -0,7156 0,1380  0,0690 0,7816  -0,7571 0,0000  -0,7302 0,0000  0,0810 0,0000 

  Acre -1,3905 0,0012  -0,5273 0,3856  0,2382 0,4154  -1,3904 0,0000  -0,5553 0,0000  0,2515 0,0000 

  Amazonas -0,7538 0,0000  -0,0672 0,8167  -0,1046 0,5418  -0,7544 0,0000  -0,0806 0,0000  -0,0998 0,0000 

  Roraima -1,2654 0,0344  1,0067 0,0187  -0,9304 0,0892  -1,2590 0,0000  0,9902 0,0000  -0,9244 0,0000 

  Pará 0,3179 0,0056  -0,1002 0,6648  0,5024 0,0002  0,3630 0,0000  -0,2167 0,0000  0,3202 0,0000 

  Amapá -0,1933 0,5600  -0,5331 0,4679  0,3550 0,2461  -0,1916 0,0000  -0,5598 0,0000  0,3578 0,0000 

  Tocantins 0,0978 0,4804  -1,3650 0,0102  -0,0718 0,7476  0,1122 0,0000  -1,4327 0,0000  -0,0766 0,0000 

  Maranhão 1,7244 0,0000  -0,5140 0,0950  0,1808 0,2999  1,7040 0,0000  -0,5545 0,0000  0,1810 0,0000 

  Piauí 0,1579 0,1976  -1,0776 0,0066  0,7245 0,0000  0,1338 0,0000  -1,1159 0,0000  0,7291 0,0000 

  Ceará -0,6181 0,0000  -0,3367 0,1194  0,6276 0,0000  -0,5062 0,0000  -0,5516 0,0000  0,6243 0,0000 

  Rio Grande do Norte -0,6443 0,0000  -1,0685 0,0070  0,8979 0,0000  -0,6640 0,0000  -1,1024 0,0000  0,8995 0,0000 

  Paraíba -1,3529 0,0000  -0,7649 0,0205  0,9133 0,0000  -1,3772 0,0000  -0,7998 0,0000  0,9141 0,0000 

  Pernambuco -0,4953 0,0000  -0,1668 0,4280  0,6870 0,0000  -0,5895 0,0000  -0,2803 0,0000  0,5647 0,0000 

  Alagoas 0,2522 0,0452  -0,4169 0,1960  0,3036 0,0969  0,2320 0,0000  -0,4596 0,0000  0,3083 0,0000 

  Sergipe -1,0597 0,0000  -0,4107 0,1816  0,4531 0,0095  -1,0793 0,0000  -0,4450 0,0000  0,4586 0,0000 

  Bahia -0,9794 0,0000  -0,3839 0,0648  0,4081 0,0012  -1,0037 0,0000  -0,6818 0,0000  0,3856 0,0000 

  Minas Gerais -1,7000 0,0000  -0,1486 0,4461  0,5222 0,0000  -1,7062 0,0000  -0,3448 0,0000  0,5624 0,0000 

  Espírito Santo -1,1401 0,0000  -0,3419 0,2549  0,5656 0,0009  -1,1531 0,0000  -0,3502 0,0000  0,5682 0,0000 

  Rio de Janeiro -1,6093 0,0000  0,1445 0,4636  0,7746 0,0000  -1,6007 0,0000  0,2342 0,0000  0,7827 0,0000 

  São Paulo -1,3917 0,0000  0,6307 0,0006  0,2400 0,0485  -1,3886 0,0000  0,6494 0,0000  0,2325 0,0000 

  Paraná -1,9259 0,0000  -0,7076 0,0020  0,4061 0,0017  -1,8612 0,0000  -0,8102 0,0000  0,4702 0,0000 

  Santa Catarina -1,2623 0,0000  -2,1910 0,0000  0,3876 0,0125  -1,2723 0,0000  -2,1897 0,0000  0,3873 0,0000 

  Rio Grande do Sul -1,1883 0,0000  -1,4252 0,0000  0,6238 0,0000  -1,4803 0,0000  -1,4138 0,0000  0,7079 0,0000 

  Mato Grosso do Sul -1,0999 0,0000  -0,0646 0,8048  0,5107 0,0017  -1,1103 0,0000  -0,0864 0,0000  0,5202 0,0000 

  Mato Grosso -0,6697 0,0000  -0,7628 0,0147  0,2453 0,1377  -0,6821 0,0000  -0,7820 0,0000  0,2513 0,0000 

  Goiás -1,2914 0,0000  -0,1167 0,5912  0,3247 0,0196  -1,3027 0,0000  -0,1343 0,0000  0,3337 0,0000 

Constante 0,7983 0,0000   -2,2961 0,0000   -4,0100 0,0000   0,7849 0,0000   -2,0763 0,0000   -4,1957 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  26.761   11.582   24.983   12.568.610   5.705.882   11.359.985 

Grau de adequação  88.105   87.507   2.864.807   43.018.185   41.368.971   1.250.807.702 

(%) de previsões corretas   95,51%   98,68%   95,55%   95,40%   98,56%   95,70% 

Nota: (*) número de observações = 88.579.                 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 1996. 



152 
 

 
 
 
 
Tabela A.3.4.2 Resultado das Regressões logísticas* do déficit, Brasil, 1998 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2886 0,0000   0,0441 0,1052   0,5191 0,0000   -0,2937 0,0000   0,0673 0,0000   0,5502 0,0000 

Número de pessoas 0,0039 0,6201   -  -  0,7051 0,0000  0,0139 0,0000   -  -  0,7116 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0176 0,0000  -0,0519 0,0000  -0,1555 0,0000  -0,0170 0,0000  -0,0535 0,0000  -0,1544 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1960 0,0000   -0,0996 0,0000   0,0117 0,0200   -0,1987 0,0000   -0,1139 0,0000   0,0097 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,8417 0,0000   -  -  -0,2033 0,0000  0,8472 0,0000   -  -  -0,1498 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  Rondônia -0,3960 0,0861  -0,7251 0,0739  -0,1956 0,3955  -0,3945 0,0000  -0,7325 0,0000  -0,1764 0,0000 

  Acre -1,8009 0,0023  -4,3942 0,2168  0,1595 0,5696  -1,8050 0,0000  -4,3994 0,0000  0,1834 0,0000 

  Amazonas -0,4681 0,0077  -0,0699 0,7899  -0,6988 0,0003  -0,4862 0,0000  -0,0680 0,0000  -0,6890 0,0000 

  Roraima -1,3144 0,0286  0,5481 0,2144  -1,0514 0,0584  -1,3247 0,0000  0,5528 0,0000  -1,0182 0,0000 

  Pará -0,3335 0,0089  -0,5851 0,0056  0,3619 0,0026  -0,1427 0,0000  -0,6191 0,0000  0,2081 0,0000 

  Amapá -0,3063 0,3219  -0,3993 0,4466  -0,2048 0,4627  -0,3214 0,0000  -0,3971 0,0000  -0,1867 0,0000 

  Tocantins 0,0943 0,4704  -1,5997 0,0002  0,2373 0,1711  0,1366 0,0000  -1,7133 0,0000  0,3010 0,0000 

  Maranhão 1,6754 0,0000  -1,5620 0,0000  0,4731 0,0017  1,6587 0,0000  -1,5850 0,0000  0,4772 0,0000 

  Piauí -0,1779 0,1579  -2,8121 0,0001  0,5033 0,0023  -0,1984 0,0000  -2,8335 0,0000  0,5208 0,0000 

  Ceará -0,4856 0,0000  -0,7203 0,0001  0,4592 0,0000  -0,3228 0,0000  -0,9815 0,0000  0,4205 0,0000 

  Rio Grande do Norte -0,8113 0,0000  -1,9367 0,0000  0,7251 0,0000  -0,8307 0,0000  -1,9615 0,0000  0,7315 0,0000 

  Paraíba -1,6227 0,0000  -1,4356 0,0000  0,5636 0,0001  -1,6418 0,0000  -1,4577 0,0000  0,5767 0,0000 

  Pernambuco -0,8429 0,0000  -0,9569 0,0000  0,6844 0,0000  -1,0040 0,0000  -0,9802 0,0000  0,5843 0,0000 

  Alagoas -0,6632 0,0000  -0,6507 0,0250  0,4127 0,0125  -0,6833 0,0000  -0,6760 0,0000  0,4251 0,0000 

  Sergipe -0,9313 0,0000  -1,0847 0,0012  0,2933 0,0801  -0,9447 0,0000  -1,1018 0,0000  0,3099 0,0000 

  Bahia -0,8519 0,0000  -0,9982 0,0000  0,3922 0,0003  -0,8187 0,0000  -1,3354 0,0000  0,3786 0,0000 

  Minas Gerais -1,8831 0,0000  -0,5688 0,0006  0,4040 0,0001  -1,8139 0,0000  -0,6720 0,0000  0,4633 0,0000 

  Espírito Santo -1,1497 0,0000  -1,3121 0,0002  0,2658 0,0945  -1,1581 0,0000  -1,3223 0,0000  0,2817 0,0000 

  Rio de Janeiro -1,8012 0,0000  -0,2630 0,1230  0,6395 0,0000  -1,7361 0,0000  -0,2111 0,0000  0,6591 0,0000 

  São Paulo -1,5525 0,0000  0,1946 0,2041  0,2859 0,0063  -1,5516 0,0000  0,1955 0,0000  0,2932 0,0000 

  Paraná -1,7949 0,0000  -0,7909 0,0000  0,2025 0,0791  -1,8687 0,0000  -0,7829 0,0000  0,2592 0,0000 

  Santa Catarina -1,4703 0,0000  -1,5339 0,0000  0,2966 0,0329  -1,4741 0,0000  -1,5399 0,0000  0,3054 0,0000 

  Rio Grande do Sul -1,2718 0,0000  -1,5459 0,0000  0,4567 0,0000  -1,5490 0,0000  -1,7333 0,0000  0,5637 0,0000 

  Mato Grosso do Sul -0,7360 0,0000  -0,5050 0,0401  0,3246 0,0297  -0,7396 0,0000  -0,5177 0,0000  0,3445 0,0000 

  Mato Grosso -0,6253 0,0000  -1,3516 0,0000  -0,0055 0,9719  -0,6287 0,0000  -1,3655 0,0000  0,0068 0,4603 

  Goiás -1,3500 0,0000  -0,6114 0,0018  0,3733 0,0020  -1,3568 0,0000  -0,6241 0,0000  0,3930 0,0000 

Constante 0,7016 0,0000   -1,5374 0,0000   -4,5459 0,0000   0,6774 0,0000   -1,5534 0,0000   -4,8416 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  25.019   11.108   28.009   11.592.346   5.353.313   12.481.021 

Grau de adequação  92.633   94.089   2.125.683   45.110.091   43.728.216   853.054.495 

(%) de previsões corretas   96,19%   98,86%   95,36%   96,01%   98,77%   95,52% 

Nota: (*) número de observações = 95.420.                 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 1998. 
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Tabela A.3.4.3 Resultado das Regressões logísticas* do déficit, Brasil, 2001 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2858 0,0000  -0,0302 0,1711  0,4944 0,0000  -0,3014 0,0000  -0,0278 0,0000  0,4914 0,0000 

Número de pessoas -0,0257 0,0019   -  -  0,7802 0,0000  -0,0091 0,0000   -  -  0,7875 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0167 0,0000  -0,0543 0,0000  -0,1586 0,0000  -0,0160 0,0000  -0,0573 0,0000  -0,1567 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1507 0,0000  -0,0860 0,0000  0,0505 0,0000  -0,1630 0,0000  -0,1016 0,0000  0,0498 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 1,0761 0,0000   -  -  -0,1347 0,0096  1,1054 0,0000   -  -  -0,1435 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  Rondônia 0,1116 0,3839  -1,4864 0,0000  0,0297 0,8537  0,0966 0,0000  -1,5078 0,0000  0,0264 0,0192 

  Acre -1,0011 0,0000  -0,6991 0,0203  -0,0292 0,8769  -1,0314 0,0000  -0,7270 0,0000  -0,0335 0,0274 

  Amazonas -1,4436 0,0000  -0,9016 0,0000  -0,0337 0,7942  -1,4775 0,0000  -0,9135 0,0000  -0,0472 0,0000 

  Roraima 0,0296 0,8814  -0,7119 0,0740  -1,2663 0,0007  -0,0021 0,8902  -0,7476 0,0000  -1,2816 0,0000 

  Pará -0,5516 0,0000  -1,2166 0,0000  0,2852 0,0063  -0,6734 0,0000  -1,2917 0,0000  0,1415 0,0000 

  Amapá 1,0243 0,0000  -0,7915 0,0459  -1,4358 0,0001  1,0362 0,0000  -0,7801 0,0000  -1,4532 0,0000 

  Tocantins -0,2132 0,0672  -1,4293 0,0000  -0,0065 0,9664  -0,2630 0,0000  -1,4569 0,0000  -0,0108 0,3117 

  Maranhão 0,9845 0,0000  -1,8923 0,0000  0,2091 0,1324  0,9294 0,0000  -1,9367 0,0000  0,1941 0,0000 

  Piauí -0,2253 0,0478  -1,7882 0,0000  0,7558 0,0000  -0,2981 0,0000  -1,8354 0,0000  0,7434 0,0000 

  Ceará -0,8176 0,0000  -1,1438 0,0000  0,6468 0,0000  -0,7451 0,0000  -1,3066 0,0000  0,6223 0,0000 

  Rio Grande do Norte -1,8607 0,0000  -1,1823 0,0000  0,5919 0,0000  -1,9218 0,0000  -1,2180 0,0000  0,5869 0,0000 

  Paraíba -1,2810 0,0000  -1,3377 0,0000  0,6874 0,0000  -1,3522 0,0000  -1,3863 0,0000  0,6771 0,0000 

  Pernambuco -1,3829 0,0000  -1,5978 0,0000  0,6920 0,0000  -1,5936 0,0000  -1,7575 0,0000  0,6064 0,0000 

  Alagoas -1,3932 0,0000  -1,3875 0,0000  0,4498 0,0024  -1,4686 0,0000  -1,4416 0,0000  0,4386 0,0000 

  Sergipe -1,0665 0,0000  -1,1345 0,0000  0,4190 0,0060  -1,1214 0,0000  -1,1717 0,0000  0,4105 0,0000 

  Bahia -1,3001 0,0000  -1,5980 0,0000  0,4800 0,0000  -1,3599 0,0000  -1,8009 0,0000  0,4822 0,0000 

  Minas Gerais -2,4326 0,0000  -1,0652 0,0000  0,5443 0,0000  -2,4482 0,0000  -1,1455 0,0000  0,5680 0,0000 

  Espírito Santo -1,6149 0,0000  -1,1339 0,0000  0,3717 0,0089  -1,6494 0,0000  -1,1525 0,0000  0,3691 0,0000 

  Rio de Janeiro -2,4388 0,0000  -0,6923 0,0000  0,5666 0,0000  -2,4227 0,0000  -0,6201 0,0000  0,5615 0,0000 

  São Paulo -1,9618 0,0000  -0,2679 0,0307  0,2912 0,0021  -1,9762 0,0000  -0,2611 0,0000  0,2916 0,0000 

  Paraná -1,8537 0,0000  -1,1074 0,0000  0,2031 0,0621  -1,9401 0,0000  -1,1641 0,0000  0,1914 0,0000 

  Santa Catarina -2,3542 0,0000  -1,8147 0,0000  0,1764 0,1791  -2,3715 0,0000  -1,8146 0,0000  0,1807 0,0000 

  Rio Grande do Sul -1,6627 0,0000  -2,4570 0,0000  0,4045 0,0001  -1,8099 0,0000  -2,4899 0,0000  0,5386 0,0000 

  Mato Grosso do Sul -1,4797 0,0000  -1,0608 0,0000  0,2249 0,1136  -1,5084 0,0000  -1,0778 0,0000  0,2250 0,0000 

  Mato Grosso -1,0484 0,0000  -1,2675 0,0000  -0,0491 0,7349  -1,0853 0,0000  -1,2929 0,0000  -0,0474 0,0000 

  Goiás -1,8152 0,0000  -0,9272 0,0000  0,2535 0,0231  -1,8455 0,0000  -0,9478 0,0000  0,2542 0,0000 

Constante 0,7874 0,0000  -0,6601 0,0004  -4,7297 0,0000  0,8432 0,0000  -0,4747 0,0000  -4,7967 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança      26.797       12.269            31.917    11.288.120       5.790.336           14.080.249 

Grau de adequação      97.168     108.798       3.349.587    44.337.837    49.701.105     1.375.564.412 

(%) de previsões corretas  96,48%   98,90%   95,28%   96,62%   98,83%   95,42% 

Nota: (*) número de observações = 109.319.              

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2001. 
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Tabela A.3.4.4 Resultado das Regressões logísticas* do déficit, Brasil, 2003 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,2740 0,0000  -0,0706 0,0017  0,5801 0,0000  -0,2944 0,0000  -0,0494 0,0000  0,5988 0,0000 

Número de pessoas -0,0390 0,0000  - -  0,7889 0,0000  -0,0367 0,0000  - -  0,7916 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0185 0,0000  -0,0559 0,0000  -0,1602 0,0000  -0,0173 0,0000  -0,0600 0,0000  -0,1577 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1459 0,0000  -0,0773 0,0000  0,0428 0,0000  -0,1509 0,0000  -0,0885 0,0000  0,0364 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,9781 0,0000  - -  -0,1664 0,0012  0,9986 0,0000  - -  -0,1609 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000 

  Rondônia -0,6086 0,0024  -1,6686 0,0001  0,2735 0,1034  -0,6106 0,0000  -1,6870 0,0000  0,2690 0,0000 

  Acre -0,1026 0,6090  -0,9137 0,0160  0,1614 0,3935  -0,1081 0,0000  -0,9401 0,0000  0,1586 0,0000 

  Amazonas 0,3044 0,0278  -0,5408 0,0174  0,3031 0,0218  0,3075 0,0000  -0,5502 0,0000  0,2996 0,0000 

  Roraima -0,1737 0,5070  -0,5867 0,1455  -0,2173 0,3566  -0,1713 0,0000  -0,6017 0,0000  -0,2191 0,0000 

  Pará -0,3693 0,0035  -0,7091 0,0001  0,7563 0,0000  -0,4166 0,0000  -0,6517 0,0000  0,5478 0,0000 

  Amapá 0,6039 0,0017  -0,5765 0,1530  -2,0474 0,0000  0,5926 0,0000  -0,5776 0,0000  -2,0664 0,0000 

  Tocantins 0,6041 0,0000  -0,9666 0,0009  0,3188 0,0434  0,5820 0,0000  -0,9833 0,0000  0,3184 0,0000 

  Maranhão 1,2158 0,0000  -1,1859 0,0000  0,4632 0,0019  1,1879 0,0000  -1,2076 0,0000  0,4525 0,0000 

  Piauí 0,0563 0,6627  -3,0088 0,0000  1,0081 0,0000  0,0177 0,0197  -3,0305 0,0000  0,9934 0,0000 

  Ceará -0,4383 0,0001  -1,1025 0,0000  0,8334 0,0000  -0,3472 0,0000  -1,2555 0,0000  0,8509 0,0000 

  Rio Grande do Norte -1,2162 0,0000  -1,8998 0,0000  0,9961 0,0000  -1,2450 0,0000  -1,9206 0,0000  0,9899 0,0000 

  Paraíba -0,6465 0,0000  -1,5254 0,0000  1,0112 0,0000  -0,6788 0,0000  -1,5500 0,0000  1,0024 0,0000 

  Pernambuco -0,8298 0,0000  -0,6866 0,0000  0,9482 0,0000  -0,9867 0,0000  -0,8502 0,0000  0,8314 0,0000 

  Alagoas -0,8515 0,0000  -0,9023 0,0007  0,7701 0,0000  -0,8871 0,0000  -0,9320 0,0000  0,7582 0,0000 

  Sergipe -0,8178 0,0000  -0,4382 0,0617  0,6342 0,0000  -0,8433 0,0000  -0,4587 0,0000  0,6264 0,0000 

  Bahia -0,9251 0,0000  -1,0926 0,0000  0,6481 0,0000  -0,9456 0,0000  -1,2438 0,0000  0,6471 0,0000 

  Minas Gerais -2,0324 0,0000  -0,9858 0,0000  0,7682 0,0000  -2,0600 0,0000  -1,0403 0,0000  0,7739 0,0000 

  Espírito Santo -1,4436 0,0000  -1,1121 0,0002  0,5407 0,0004  -1,4648 0,0000  -1,1183 0,0000  0,5363 0,0000 

  Rio de Janeiro -1,8325 0,0000  -0,7150 0,0001  0,7141 0,0000  -1,8062 0,0000  -0,6814 0,0000  0,7146 0,0000 

  São Paulo -1,5559 0,0000  -0,0370 0,7976  0,4366 0,0000  -1,5669 0,0000  -0,0368 0,0000  0,4343 0,0000 

  Paraná -1,2954 0,0000  -1,4606 0,0000  0,3717 0,0015  -1,3040 0,0000  -1,5545 0,0000  0,3570 0,0000 

  Santa Catarina -1,1358 0,0000  -1,5565 0,0000  0,4599 0,0007  -1,1386 0,0000  -1,5616 0,0000  0,4532 0,0000 

  Rio Grande do Sul -0,9075 0,0000  -1,5710 0,0000  0,4874 0,0000  -1,2443 0,0000  -1,6083 0,0000  0,6240 0,0000 

  Mato Grosso do Sul -1,0135 0,0000  -0,9235 0,0005  0,3324 0,0273  -1,0300 0,0000  -0,9368 0,0000  0,3313 0,0000 

  Mato Grosso -0,6847 0,0000  -0,7562 0,0010  0,1417 0,3152  -0,7024 0,0000  -0,7751 0,0000  0,1349 0,0000 

  Goiás -1,1510 0,0000  -0,5938 0,0011  0,3220 0,0086  -1,1700 0,0000  -0,6051 0,0000  0,3210 0,0000 

Constante 0,3044 0,0201  -0,7306 0,0003  -5,3598 0,0000  0,3834 0,0000  -0,6474 0,0000  -5,5260 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  25.367   11.433   31.710   10.836.926   5.331.934   14.163.061 

Grau de adequação  111.285   109.158   4.066.675   53.353.060   49.985.485   1.767.460.439 

(%) de previsões corretas  97,01%   99,04%   95,58%   97,13%   99,01%   95,72% 

Nota: (*) número de observações = 113.747.                 

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2003. 
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Tabela A.3.4.5 Resultado das Regressões logísticas* do déficit, Brasil, 2006 
  não Ponderado   Ponderado 

 Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes  Precariedade  Adensamento  Famílias Conviventes 

 β p  β p  β p  β p  β p  β p 

Renda mensal da família (ln) -0,3565 0,0000 
  

-0,0507 0,0581 
  

0,6941 0,0000 
  

-0,3705 0,0000 
  

-0,0653 0,0000 
  

0,7175 0,0000 

Número de pessoas 0,0033 0,7326 
  -  -  

0,8042 0,0000 
 

0,0142 0,0000 
  -  -  

0,8069 0,0000 

Idade do chefe da família -0,0194 0,0000 
 

-0,0651 0,0000 
 

-0,1558 0,0000 
 

-0,0184 0,0000 
 

-0,0655 0,0000 
 

-0,1528 0,0000 

Escolaridade do Chefe -0,1727 0,0000 
  

-0,0982 0,0000 
  

0,0358 0,0000 
  

-0,1719 0,0000 
  

-0,0970 0,0000 
  

0,0325 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) 0,9090 0,0000 
  -  -  

-0,1512 0,0009 
 

0,9135 0,0000 
  -  -  

-0,1076 0,0000 

Unidades da Federação  0,0000 
 

 0,0000 
 

 0,0000 
 

 0,0000 
  

0,0000 
 

 0,0000 

  Rondônia 0,1477 0,3451 
 

-1,6791 0,0000 
 

0,1523 0,2930 
 

0,1442 0,0000 
 

-1,6964 0,0000 
 

0,1590 0,0000 

  Acre -1,9071 0,0000 
 

-1,0589 0,0006 
 

0,1615 0,2857 
 

-1,6835 0,0000 
 

-0,8218 0,0000 
 

0,2728 0,0000 

  Amazonas -0,0632 0,6938 
 

-1,1601 0,0000 
 

0,3468 0,0027 
 

-0,0939 0,0000 
 

-1,2139 0,0000 
 

0,3667 0,0000 

  Roraima 0,2300 0,3366 
 

-0,6991 0,0647 
 

-0,2004 0,3073 
 

0,1995 0,0000 
 

-0,7596 0,0000 
 

-0,2255 0,0000 

  Pará -0,0185 0,8902 
 

-0,9045 0,0000 
 

0,5837 0,0000 
 

0,1002 0,0000 
 

-0,9445 0,0000 
 

0,4178 0,0000 

  Amapá -1,6233 0,0000 
 

-1,3652 0,0015 
 

-0,3373 0,0580 
 

-1,1602 0,0000 
 

-1,0405 0,0000 
 

-0,3006 0,0000 

  Tocantins 0,5224 0,0005 
 

-1,6546 0,0000 
 

0,3096 0,0337 
 

0,5138 0,0000 
 

-1,6599 0,0000 
 

0,3151 0,0000 

  Maranhão 1,5787 0,0000 
 

-1,4374 0,0000 
 

0,5286 0,0001 
 

1,5625 0,0000 
 

-1,4478 0,0000 
 

0,5304 0,0000 

  Piauí 0,1168 0,4377 
 

-2,7113 0,0000 
 

0,9411 0,0000 
 

0,1008 0,0000 
 

-2,7224 0,0000 
 

0,9369 0,0000 

  Ceará -0,3258 0,0153 
 

-0,9510 0,0000 
 

0,8386 0,0000 
 

-0,2504 0,0000 
 

-1,0542 0,0000 
 

0,8665 0,0000 

  Rio Grande do Norte -1,1537 0,0000 
 

-1,1903 0,0000 
 

0,8499 0,0000 
 

-1,1638 0,0000 
 

-1,1972 0,0000 
 

0,8520 0,0000 

  Paraíba -0,9095 0,0000 
 

-2,2013 0,0000 
 

1,0283 0,0000 
 

-0,9232 0,0000 
 

-2,2079 0,0000 
 

1,0294 0,0000 

  Pernambuco -0,6721 0,0000 
 

-1,0705 0,0000 
 

0,9606 0,0000 
 

-0,7071 0,0000 
 

-1,1620 0,0000 
 

0,8599 0,0000 

  Alagoas -0,8183 0,0000 
 

-0,9494 0,0003 
 

0,7039 0,0000 
 

-0,8379 0,0000 
 

-0,9596 0,0000 
 

0,7043 0,0000 

  Sergipe -0,6622 0,0005 
 

-1,3738 0,0000 
 

0,6764 0,0000 
 

-0,6721 0,0000 
 

-1,3809 0,0000 
 

0,6843 0,0000 

  Bahia -0,6760 0,0000 
 

-1,1638 0,0000 
 

0,6652 0,0000 
 

-0,6326 0,0000 
 

-1,3900 0,0000 
 

0,7132 0,0000 

  Minas Gerais -2,0870 0,0000 
 

-1,0072 0,0000 
 

0,6060 0,0000 
 

-2,0549 0,0000 
 

-1,0618 0,0000 
 

0,6310 0,0000 

  Espírito Santo -1,0289 0,0000 
 

-1,2639 0,0000 
 

0,2448 0,0855 
 

-1,0347 0,0000 
 

-1,2680 0,0000 
 

0,2515 0,0000 

  Rio de Janeiro -1,4786 0,0000 
 

-0,4831 0,0035 
 

0,7565 0,0000 
 

-1,4386 0,0000 
 

-0,4579 0,0000 
 

0,7573 0,0000 

  São Paulo -1,2935 0,0000 
 

-0,0239 0,8650 
 

0,2795 0,0030 
 

-1,2937 0,0000 
 

-0,0188 0,0355 
 

0,2815 0,0000 

  Paraná -0,8604 0,0000 
 

-0,9731 0,0000 
 

0,3930 0,0002 
 

-0,8677 0,0000 
 

-0,9948 0,0000 
 

0,4144 0,0000 

  Santa Catarina -0,5231 0,0039 
 

-1,5969 0,0000 
 

0,4623 0,0001 
 

-0,5215 0,0000 
 

-1,5940 0,0000 
 

0,4606 0,0000 

  Rio Grande do Sul -0,6862 0,0000 
 

-1,3998 0,0000 
 

0,4712 0,0000 
 

-0,9254 0,0000 
 

-1,3738 0,0000 
 

0,5861 0,0000 

  Mato Grosso do Sul -0,4242 0,0156 
 

-0,3290 0,1114 
 

0,3835 0,0038 
 

-0,4302 0,0000 
 

-0,3321 0,0000 
 

0,3911 0,0000 

  Mato Grosso -0,9026 0,0000 
 

-1,1157 0,0000 
 

0,1737 0,1831 
 

-0,9077 0,0000 
 

-1,1189 0,0000 
 

0,1776 0,0000 

  Goiás -1,6732 0,0000 
 

-0,6636 0,0003 
 

0,2711 0,0144 
 

-1,6779 0,0000 
 

-0,6676 0,0000 
 

0,2796 0,0000 

Constante 0,4539 0,0038 
  

-0,3456 0,1209 
  

-6,1813 0,0000 
  

0,4524 0,0000 
  

-0,2458 0,0000 
  

-6,4360 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança  22.943   11.911   35.683   10.269.866   5.653.163   15.753.390 

Grau de adequação        113.708        122.840          7.358.358             51.396.131         57.217.187        4.855.004.697 

(%) de previsões corretas   97,58% 
  

  99,10% 
  

  95,32% 
  

  97,49% 
  

  99,04% 
  

  95,47% 

Nota: (*) número de observações = 125.683.                

Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2006. 
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Tabela A.3.4.6  Regressão logística* das famílias conviventes com intenção de constitu-
ir moradia própria, Brasil, 2009 

  Famílias conviventes 

 

não ponderado 

 

ponderado 

 
β p 

 

β p 

Renda mensal da família (ln) 0,6335 0,0000   0,6494 0,0000 

Número de pessoas 0,6967 0,0000 

 

0,7084 0,0000 

Idade do chefe da família -0,1573 0,0000 

 

-0,1589 0,0000 

Escolaridade do Chefe 0,0476 0,0000   0,0505 0,0000 

Área urbana (0 ou 1) -0,1758 0,0032 

 

-0,1471 0,0000 

Unidades da Federação 

 

0,0000 

  

0,0000 

  Rondônia -0,2006 0,2702 

 

-0,2465 0,0000 

  Acre 0,0703 0,7076 

 

0,1315 0,0000 

  Amazonas 0,1237 0,3638 

 

0,1020 0,0000 

  Roraima -0,2592 0,2812 

 

-0,2832 0,0000 

  Pará 0,1388 0,2595 

 

0,0013 0,8701 

  Amapá 0,1440 0,4453 

 

0,2265 0,0000 

  Tocantins -0,1988 0,2801 

 

-0,1999 0,0000 

  Maranhão 0,3369 0,0357 

 

0,3409 0,0000 

  Piauí 0,4119 0,0219 

 

0,4181 0,0000 

  Ceará 0,4275 0,0004 

 

0,4648 0,0000 

  Rio Grande do Norte 0,7895 0,0000 

 

0,8010 0,0000 

  Paraíba 0,4764 0,0038 

 

0,4886 0,0000 

  Pernambuco 0,5573 0,0000 

 

0,5005 0,0000 

  Alagoas 0,7881 0,0000 

 

0,8028 0,0000 

  Sergipe 0,6706 0,0000 

 

0,6864 0,0000 

  Bahia 0,4303 0,0003 

 

0,4146 0,0000 

  Minas Gerais 0,2956 0,0121 

 

0,2964 0,0000 

  Espírito Santo 0,2247 0,1818 

 

0,2345 0,0000 

  Rio de Janeiro -0,2379 0,0876 

 

-0,2257 0,0000 

  São Paulo -0,1636 0,1697 

 

-0,1615 0,0000 

  Paraná -0,2488 0,0735 

 

-0,1969 0,0000 

  Santa Catarina -0,3121 0,0620 

 

-0,3098 0,0000 

  Rio Grande do Sul -0,0265 0,8332 

 

0,0306 0,0001 

  Mato Grosso do Sul 0,0655 0,6796 

 

0,0704 0,0000 

  Mato Grosso 0,2321 0,1355 

 

0,2406 0,0000 

  Goiás -0,1304 0,3491 

 

-0,1231 0,0000 

Constante -5,7995 0,0000   -5,9600 0,0000 

-2 log da máxima verossimilhança 

 

             22.544  

  

            10.067.952  

Grau de adequação 

 

          603.067  

  

           313.796.412  

(%) de previsões corretas   96,69%     96,97% 

Nota: (*) número de observações = 125.113. 
Fonte: Cálculos próprios com base na PNAD 2009. 
 

 

Anexo 3.5. Entrevista com Inês de Magalhães 
 

A entrevista foi ralizada no dia 8 de novembro de 2010 com a atual Secretária Nacional da Habi-

tação do Ministério das Cidades. Inês de Magalhães é Secretária Nacional da Habitação desde 2003, 

no início do governo Lula. A entrevista, que está disposta em 8 iténs, segue abaixo. 

1. Dois momentos do governo Lula 

Ao analisar os dois governos do presidente Lula, se veem claramente dois momentos. No pri-

meiro mandato, houve uma preocupação com a regulação. Os marcos regulatórios, seja da habitação 

seja do saneamento, foram debatidos, revisados e fortalecidos. A escassez de recursos fez com que o 

governo federal se concentrasse em melhorar o foco dos programas e remontar a institucionalidade 

da habitação, reforçando seu caráter de política federativa. Na remontagem do sistema, houve a pre-

ocupação de que as prefeituras e os governos estaduais retomassem a sua capacidade de planejamen-

to. Resgatou-se, repactuou-se e aprovou-se o primeiro projeto de lei de iniciativa popular que consti-

tuía o FNHIS.  

O segundo mandato é o momento do incremento dos investimentos. A política habitacional ele-

geu dois focos de aplicação dos recursos, os quais se complementam e dão sustentabilidade à própria 

política: a urbanização de favelas e a produção habitacional. Em 2007, quando o PAC (programa de 
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Aceleração do Crescimento) foi lançado, colocou-se como meta o atendimento de cerca de 1,8 mi-

lhão de moradores em favelas para implantar infraestrutura, melhorar as condições de moradia e 

integrar esses territórios à malha urbana. Isso é um esforço de resgatar um pedaço dessa cidade, 

dando condições de habitabilidade e de melhorar as potencialidades das comuni-dades para que elas 

possam ter melhor padrão de vida. 

2. Papel estratégico 

Com os projetos do PAC em andamento e o mercado imobiliário em recuperação, veio a crise 

internacional e, nesse contexto, a habitação foi escolhida como o instrumento para combater a reces-

são. Eu sempre reforço que isso foi um mérito do governo, porque poderia ter sido escolhida outra 

área da construção civil para cumprir o mesmo papel. A construção civil, como se sabe, é intensiva 

em mão de obra e os insumos são nacionais. Por isso é utilizada como uma estratégia de enfrenta-

mento de crises dessa natureza. A escolha da habitação, por meio do Programa Minha Casa Minha 

Vida, juntou dois atributos que o governo Lula valoriza muito: crescimento e justiça social. Ele gera 

um processo de crescimento econômico capaz de diminuir as desigualdades.  

O Programa Minha Casa Minha Vida foi baseado na estratégia que valorizou a parceria com a 

iniciativa privada. Isso deu celeridade à execução do programa porque as empresas privadas  não 

estão sujeitas ao trâmites dos órgãos de controle do governo e da necessidade de licitação. Conside-

rando a urgência da necessidade de geração de empregos para o enfrentamento da crise, a estratégia 

foi muito acertada. Mas vale ressaltar que o programa Minha Casa Minha Vida também é um meca-

nismo capaz de dar continuidade à diretriz de diminuição da desigualdade.  

3. Balanço do programa 

Hoje, os empreendimentos para famílias com renda até três salários mínimos já estão contrata-

dos. No início, houve o questionamento se os empreendimentos para essa faixa teriam atração no 

mercado ou não. O arranjo em que ele foi montado deu essa atratividade. A moradia para essa faixa 

de renda é um produto de baixa margem, mas de alta liquidez e o empresário não precisa se preocu-

par com a demanda. Até o final do ano a meta de 1 milhão deve ser atingida.  

Apesar de não ter sido colocado um prazo para o atingimento da meta, foi um grande sucesso ter 

contratado 1 milhão de moradias em dois anos. Isso por que a construção é uma cadeia de longa 

maturação: construir uma casa é localizar um terreno, fazer um projeto, aprovar o projeto e construir. 

Esse processo é por sua natureza de longo prazo. Assim, acho que o programa ter contratado 1 mi-

lhão de moradias em dois anos traz uma avaliação bastante positiva.  

Mas a meta do MCMV que se cumpriu com maior eficiência foi a mudança do perfil de renda 

dos financiamentos. É muito importante, como uma estratégia de enfrentamento da questão habitaci-

onal, ter um financiamento expressivo para as famílias de até 4 salários mínimos. Quando eu vejo o 

perfil de renda que temos hoje fico muito feliz. 
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Para fase II do Programa Minha Casa Minha Vida, a meta é construir 2 milhões de moradias en-

tre 2011 e 2014. A parcela dos imóveis destinados a moradias para famílias com renda até três salá-

rios mínimos passou de 400 mil unidades para 1,2 milhão de unidades. Esse é o núcleo mais resis-

tente do déficit. 

4. Mobilidade social 

O programa Minha Casa Minha Vida veio comprovar que há uma fatia, a barriga da pirâmide 

social, que começa a investir em habitação. Essas famílias estão indo além do consumo de bens da 

linha branca e do automóvel e começam a acessar o investimento habitacional graças às condições 

favoráveis da taxa de juros e à melhoria do poder aquisitivo. A criação desse ambiente favorável está 

atraindo famílias com renda mensal entre 2 e 3 salários para aquisição do imóvel com financiamento 

tradicional.  

Isso é importantíssimo para diversificar o mercado. Lembro-me que, em 2003, a oferta de imó-

veis se restringia a lançamentos de moradias com 3 ou 4 dormitórios para atender à demanda do topo 

da pirâmide social. Esse é um mercado muito pequeno. Para enfrentar o problema habitacional é 

necessário produzir para todas as faixas de renda. Aos poucos, alguns empresários começaram dese-

nhar produtos com maior aderência para a população de menor poder aquisitivo e hoje nós temos 

quase 30% dos contratos do PMCMV na faixa de 2 a 3 salários.  

5. Desenvolvimento institucional 

O programa Minha casa Minha Vida tem novos desafios na segunda fase. Há a preocupação 

com o desenvolvimento institucional dos atores, sejam eles públicos ou privados. No caso do setor 

público, há a preocupação com o novo papel dos municípios. Agora, o município não é mais o agen-

te que entrega a chave, responsável por todo o processo. Mas ele é fundamental para que as cidades 

estejam preparadas para receber os empreendimentos. As prefeituras devem direcionar os investi-

mentos para adequar a infraestrutura urbana e o uso do solo à demanda por moradias. 

Com o PMCMV, houve surpresas positivas e outras negativas, em que o poder público não fez 

aquilo que é uma responsabilidade intransferível: regular o uso e a ocupação do solo. É necessário 

que o poder municipal planeje, que sejam previstos nos planos diretores espaços para a habitação de 

interesse social. A terra é um bem finito e sem planejamento pode ocorrer o encarecimento da mes-

ma, comprometendo a viabilidade de empreendimentos sociais. Além disso, há instrumentos à dis-

posição do poder municipal para a inibição da especulação ou para a recuperação da mais-valia dos 

empreendimentos de alto padrão para o investimento na habitação de interesse social.  

6. Desafios para os próximos anos 

Os desafios colocados são os bons desafios: como fazer melhor, como fazer agregando novos 

atores, melhorando o sistema, melhorando a produtividade, melhorando a maneira de fazer. Para a 

cadeia produtiva e o governo, é fundamental ter bem definido quais são os gargalos fundamentais 
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nessa nova etapa do programa MCMV. Colocar uma meta de mais 2 milhões é, em certo sentido, um 

desafio para o setor. Já se contratou 1 milhão de moradias e eu me lembro bem das primeiras nego-

ciações, em que se pensava em algo em torno de 200 mil, e da provocação do presidente Lula de que 

200 mil era “brincadeira”. O marco de 1 milhão foi um desafio para nós. Esse é um momento de 

superação e os 2 milhões também serão nesse sentido, um desafio, uma superação.  

Essa superação permeia desde os municípios e o governo federal, com o planejamento, e a in-

dústria, com melhoria de sua produtividade. Nós temos claro que para produzir nessa escala e para 

atender à demanda por moradias nós teremos que fazer grandes empreendimentos. Então, surge à 

discussão se é factível fazer empreendimentos com mais de 1.000 unidades. Hoje há empreendimen-

tos de 500 unidades ruins e empreendimentos de 1.000 unidades bons. Quais são os pré-requisitos 

para que os grandes empreendimentos sejam bons? Não é mais possível fazer “plantação de casi-

nhas” ou “depósito de gente”. Para que isso não ocorra, o programa tem que ter condicionalidades: 

para o setor público, de alteração da cultura, e para a iniciativa privada, de que o empreendimento 

deva ser sustentável. Hoje o programa também deve se pensado do ponto de vista da sua imagem. A 

grande diferença é que nós devemos construir cidades não mais simples conjuntos habitacionais. 

7. Oferta de materiais e mão de obra 

A cadeia produtiva da construção é um eixo fundamental na estratégia de longo prazo. Nesse 

sentido, o governo tem um desafio que é incentivar os mecanismos de industrialização da produção, 

de melhoria dos produtos e de incentivo à inovação. Hoje há claramente um problema de distribui-

ção regional da produção de insumos que leva ao aumento de custos e dificuldades de obtenção e 

materiais de construção em certas áreas. E isso não é um problema de falta ou qualidade de estradas 

para atender à distribuição; é um problema de localização da fábrica. Talvez as fábricas devam ir 

para o nordeste. O nordeste tem padrões, indicadores de contratação e de crescimento que justificam 

que mais fábricas estejam nessa região. 

Outro problema é a oferta de mão de obra. Acho que esse é um grande desafio para o setor, tal-

vez o maior deles. Onde está o estrangulamento de mão de obra, onde é que ele é mais crítico, onde 

a parceria tem que ser mais estrutural para o treinamento e para a própria atração da mão de obra 

para o setor da construção civil. Por exemplo, em alguns processos de trabalho social que nós faze-

mos com as famílias, quando se oferta um curso de capacitação da construção civil, as pessoas per-

guntam se não há alguma coisa melhor. Isso demonstra uma imagem negativa do setor. Então nós 

precisamos investir para que a construção se torne uma opção de carreira com certo status. 

8. Crédito imobiliário 

Hoje se discute a carência de fundos para a continuidade do crescimento dos financiamentos ha-

bitacionais. Eu acredito que a poupança e mesmo o FGTS dão um potencial de crescimento ao setor 

um pouco maior do que a indicado. É fundamental, contudo, ter um planejamento mais estratégico 
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da utilização do FGTS, que é o maior fundo de financiamento de habitação, infraestrutura e sanea-

mento.  

Contudo há temas que devem ser resolvidos. O mercado de seguros para essa área é muito tími-

do e muito caro. A securitização e o mercado secundário serão estratégicos. Em 2004, havia a de-

manda de que o governo deveria promover o mercado secundário. Mas para haver o mercado secun-

dário, era preciso antes ter um mercado primário. Acho que hoje nós já podemos dizer que estamos 

constituindo a base de um mercado que permita o surgimento de um mercado secundário mais ro-

busto e ativo. 
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