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Resumo

Esta dissertação objetiva investigar o efeito dos mercados imobiliário e de
crédito sobre o Ciclo Real dos Negócios. Especificamente, testa-se a inclusão
do aluguel habitacional para análise de algumas políticas econômicas, por
exemplo, uma mudança no montante de empréstimos concedido em relação ao
colateral dado como garantia, o Loan-to-value - LTV. Para responder o citado
objetivo, usa-se modelos de Equilíbrio Geral Dinâmico e Estocástico (DSGE)
com características da economia estadunidense. Como resultados, percebe-se
que a adição dos alugueis realça os efeitos de alguns choques sobre as variáveis
econômicas, como consumo e produto agregado. Esse fato é decorrente da
introdução da possibilidade de decisão entre compra ou aluguel de imóveis
e às suas consequências para economia. Outro achado importante foi que
a disposição a emprestar dos banqueiros passa a ser o segundo fator mais
relevante para o desempenho da economia de curto e médio prazo, perdendo
apenas para a produtividade total de fatores.

Palavras-chave: Mercado imobiliário; Alugueis; Ciclo Real de Negócios; DSGE.



Abstract

This dissertation aims to investigate the effect of real estate and credit markets
on the Real Business Cycle. Specifically, we test the inclusion of housing
rent for the analysis of some economic policies, for example, a change in
the amount of loans granted in relation to collateral, given by Loan-to-value
(LTV) parameter. In order to respond to this goal, Dynamic and Stochastic
General Equilibrium (DSGE) models with characteristics of the US economy
are used. As a result, it can be seen that the addition of rents highlights
the effects of some shocks on economic variables, such as consumption and
aggregate product. This fact is due to the introduction of the possibility of
deciding between the purchase or rental of real estate and its consequences for
economy. Another important finding was that the bankers’ willingness to lend
becomes the second most relevant factor for the performance of the economy
in the short and medium term, second only to Total Factor Productivity.

Key-words: Real estate market; Rents; Real Business Cycle; DSGE.
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1 Introdução
A importância da flutuação nos preços dos ativos sobre variáveis financeiras e

às suas consequentes implicações macroeconômicas é algo, cada vez mais, discutido
na academia e por formuladores de política econômica. Especificamente, esse novo
enfoque passou a ser dado com o trabalho de Bernanke e Blinder (1988), em que foi
demonstrado o canal de crédito da política monetária 1 e à sua respectiva impor-
tância. Seguidamente, vieram os estudos de Bernanke e Gertler (1995), Kiyotaki e
Moore (1997) e Bernanke e Gertler (1999) que investigaram o papel dos preços das
ações sobre o montante total de empréstimos e a instabilidade que a volatilidade do
preço desses ativos poderia causar.

A partir de meados dos anos 2000, com o surgimento de indícios de uma bolha
no mercado habitacional dos Estados Unidos, detectados pelos trabalhos de Case e
Shiller (2003), McCarthy e Peach (2004), Zhou e Sornette (2006), Goodman e Thi-
bodeau (2008), bem como, com a ocorrência da crise Subprime (2007:2009)2, grande
parte da literatura empírica voltou-se a análise do papel dos ativos imobiliários.

Nesse sentido, o artigo seminal de Iacoviello (2005) inter-relacionou, pela
primeira vez, o valor das moradias ao crédito total da economia, via colateral de
empréstimos. Em seguida, Greiber e Setzer (2007) testaram a existência de inte-
rações como causalidade e cointegração entre a demanda por moeda e as variáveis
do mercado habitacional dos Estados Unidos e da Zona do Euro. Depois, Goodhart
e Hofmann (2008) constataram a existência de um acelerador financeiro em perío-
dos de boom nos preços das residencias. Posteriormente, Iacoviello e Minetti (2008)
provaram a existência da relação entre o canal de crédito da política monetária e
o preço das habitações em vários países, exemplificadamente, Finlândia, Alemanha,
Noruega e Estados Unidos, feito esse também transcrito no trabalho de Cesa-Bianchi
(2013) para 17 países. Logo após, Iacoviello e Neri (2010) examinaram o efeito trans-
bordamento de uma valorização nos preços dos imóveis para os gastos de consumo
não-durável. Por fim, deve-se citar o trabalho de Iacoviello (2015), em que o autor
realçou a importância dos ativos imobiliários para a macroeconomia ao demonstrar
como a inadimplência de hipotecas levou a quebra generalizada do sistema finan-
ceiro estadunidense. Para isso, modelando o processo de intermediação financeira, a
partir dos trabalhos de Gertler, Kiyotaki et al. (2010) e Gerali et al. (2010).

Acrescentando ainda mais a investigação sobre o papel dos preços dos imóveis
sobre a economia, Musso, Neri e Stracca (2011), Xiao (2013), Sun e Tsang (2014),
Mora-Sanguinetti e Rubio (2014), Ngo (2015) e Zhu, Betzinger e Sebastian (2017)
articularam modelos para análise de política monetária; Dias e Duarte (2016) ana-
lisam o papel da decisão entre alugar ou comprar moradia própria sobre o canal de
custos da política monetária; Li et al. (2015) examinaram o co-movimento e as rela-
1 O canal de crédito da política monetária consiste no mecanismo de transmissão em que uma fle-

xibilização da taxa de juros remuneratória dos títulos públicos ocasiona mudanças nas decisões
de poupança dos agentes, sob a forma de depósitos a vista e de poupança junto aos banquei-
ros. Com isso, tem-se uma oscilação no montante disponível para empréstimos, arrefecendo ou
aquecendo a economia.

2 A crise Subprime, ocorrida nos Estados Unidos, entre os anos de 2007 e 2009, foi decorrente
da inadimplência de empréstimos hipotecários e levou à uma quebra generalizada de bancos,
com consequente repercussão mundial por meio da bolsa de valores.
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ções de causalidade entre o mercado imobiliário e o mercado de ações estadunidense;
Mora-Sanguinetti e Rubio (2014) e Alpanda e Zubairy (2016) ilustraram os efeitos
de políticas habitacionais, por exemplo, subsídios a aquisição de moradia própria;
Rubio e Carrasco-Gallego (2016) e Falagiarda e Saia (2013) investigaram política
macroprudencial, como mudanças nas regras de basiléia 1,2 e 3 e parâmetros Loan-
to-value - LTVs endógenos com riscos sistêmicos e idiossincráticos, respectivamente;
Anundsen (2013) e Suh e Walker (2016) enumeraram novas explicações ex-post para
a crise Subprime.

Conforme Iacoviello (2010), essa busca incessante por uma maior compreen-
são da relação entre o mercado imobiliário e a economia agregada não é uma surpresa
ao se considerar sete importantes fatos. Em primeiro lugar, quase metade do pa-
trimônio das famílias nos países desenvolvidos encontra-se sob a forma de moradias.
Segundo, a riqueza habitacional é maior do que o PIB, nos Estados Unidos, por
exemplo, representa, em média, 1,5 vezes. Terceiro, as séries temporais dos gastos
de consumo e do valor das moradias se co-movem ao longo do tempo, com corre-
lação média de 0.47. Quarto, movimentos na riqueza habitacional estão altamente
relacionados com variações no investimento habitacional. Quinto, movimentos nos
preços das habitações são pouco relacionados com oscilações no nível geral de preços
de bens não duráveis e serviços, devendo ser levada em consideração, em separado,
ao analisar a inflação. Sexto, o investimento habitacional impulsiona o investimento
não-habitacional. Por fim, nos últimos 45 anos, há uma forte tendência de alta para
os preços dos imóveis, nos Estados Unidos.

Apesar de todos esses trabalhos supracitados relacionando o mercado de imó-
veis e a macroeconomia, percebe-se a existência de uma lacuna considerável com a
ausência de estudos que incluam o mercado de alugueis. Pela revisão da literatura
empírica, constatou-se que apenas Mora-Sanguinetti e Rubio (2014) apresentou um
modelo de economia com aluguel residencial. Porém, o mesmo voltou-se apenas para
testes sobre fim de subsídios a aquisição de casa própria ou dedução no imposto de
renda de moradias adquiridas na Espanha e zona do euro. Desse modo, desprezou
o importante papel que esse mercado secundário tem na maioria das economias
desenvolvidas ou emergentes.

Assim, o presente trabalho tem o propósito de desenvolver um modelo macro-
econômico que leve em consideração o mercado secundário de alugueis. Em seguida,
procura verificar os efeitos de algumas políticas econômicas e choques exógenos à
economia, a citar: um aumento na produtividade total dos fatores - PTF; uma
mudança na preferência por imóveis; uma variação na disposição a emprestar dos
banqueiros, dado pelo LTV; uma elevação da capacidade tecnológica da indústria
da construção civil; por fim, a antecipação pelas famílias de notícias relativas as
condições creditícias da economia.

Para cumprir com o objetivo proposto, foram construídos modelos de Equi-
líbrio Geral Dinâmico e Estocástico - DSGE com características da economia esta-
dunidense. Nesse sentido, inicialmente, foi feito um comparativo entre duas versões
canônicas, uma com e a outra sem a inclusão do mercado secundário de alugueis.
Daí, foram apontadas as principais diferenças no que concerne ao comportamento
das variáveis perante algumas políticas econômicas ou choques exógenos comuns
na literatura empírica, a citar: um choque de PTF; variações na preferência por
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imóveis; e, um choque positivo no LTV.
Em seguida, foi construída uma versão ampliada contendo alugueis, indús-

tria da construção civil, hábito no consumo e concorrência monopolística na pro-
dução de bens intermediários. Daí, testou-se não somente os choques anteriormente
mencionados, mas também mudanças na capacidade de produção de habitações,
transferências governamentais para as famílias locatárias e a antecipação de notí-
cias relativas as condições creditícias futuras. Daí, foram tecidas interpretações sobre
os resultados de política econômica.

A definição dos resultados para ambas as etapas do trabalho ocorreu após si-
mulação computacional do equilíbrio geral dinâmico e estocástico dessas economias,
a partir de parâmetros estimados na literatura empírica recorrente. Em seguida, foi
realizado o exame das funções impulso-resposta (sinal e trajetória) e das decompo-
sições da variância.

Em suma, a inclusão do mercado de alugueis trouxe os seguintes resultados.
Em primeiro lugar, tem-se que sob a presença dos choques de política econômica
testados, as variáveis econômicas da estrutura proposta mantiveram comportamento
(sinal e trajetória) conforme o esperado pela revisão da literatura empírica. Ou seja,
esse estudo não se contrapõe aos trabalhos consagrados envolvendo Ciclos Reais de
Negócios. Em segundo lugar, a adição do mercado secundário de alugueis permitiu
examinar como a decisão entre compra e aluguel de moradia realizada pelas famílias
influencia na economia como um todo. Daí, tem-se um importante achado, que é o
papel do crédito na economia. Conforme o estudo, esse passa a ser o segundo maior
definidor das oscilações de curto e médio prazo, sendo captado por variações na
disposição a emprestar dos banqueiros, dado o parâmetro LTV.

O trabalho está organizado da seguinte forma. A seção 2 enuncia a motivação
do trabalho; a seção 3 aponta uma discussão sobre a presença dos mercados imobi-
liários e de alugueis em modelos de análise de política econômica; a seção 4 registra
a metodologia empregada no trabalho; a seção 5 sublinha os resultados da pesquisa;
a seção 6 expressa as considerações finais; por fim, são recordados os apêndices e os
anexos.

2 Mercado secundário de alugueis e o seu papel na economia
A crise subprime reacendeu o debate sobre a importância dos mercados de

ativos, especificamente o mercado habitacional, nas decisões de política econômica.
Ligado a essa temática surgiu uma série de estudos direcionados para esse aná-
lise, tendo como principais percursores os trabalhos de Iacoviello (2005), Gertler,
Kiyotaki et al. (2010) e Iacoviello (2015).

Apesar do desenvolvimento considerável dessa literatura, foi encontrado, no
estágio atual dessa pesquisa, apenas o trabalho de Mora-Sanguinetti e Rubio (2014)
levando em consideração indivíduos de baixa renda e que não têm acesso a mo-
radia própria. Em outras palavras, os estudos recentes negligenciam a existência
do mercado de alugueis que, mesmo não sendo um substituto perfeito do mercado
habitacional, afeta as decisões de compra no mercado de imóveis.

A não inserção desse mercado chega a ser um fato curioso, levando em con-
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sideração o fato de o mercado de alugueis ser bastante representativo na forma de
habitação das economias desenvolvidas ou emergentes, por exemplo, 35% para os
Estados Unidos, 29% para a União Europeia, e 60% para a Alemanha (JCHSHU,
2013). Sendo essas diferenças entre as taxas de imóveis alugados entre os países ex-
plicada por fatores como: 1) regulamentação do mercado de aluguel, nesse caso, as
revisões ou ajustes dos contratos de alugueis, bem como a possibilidade de rescisão,
pode dificultar o ajustamento ascendente dos preços desses, tornando essa modali-
dade mais atrativa, em detrimento de moradias próprias; 2) diferenças de incentivos
e subsídios fiscais relacionados com a habitação e nos custos de transação no mer-
cado imobiliário; 3) por fim, a capacidade de aquisição de imóveis pelas famílias,
que depende, em grande medida, das restrições de empréstimos que enfrentam no
mercado hipotecário (GOODHART; HOFMANN, 2007).

Adicionalmente, sabendo que uma elevação no preço dos imóveis exerce efeito
riqueza sobre o consumo ao aumentar a riqueza financeira das famílias detentoras
desse ativo, a existência de alugueis, em maiores ou menores proporções por país,
pode resultar em menor crescimento econômico. Fato esse que, conforme Goodhart
e Hofmann (2007), não vem sendo considerado nos modelos de análise de política
econômica.

Além disso, Goodhart e Hofmann (2007) ressaltam que a proporção de famí-
lias possuidoras de imóveis em um país está ligada a questões distributivas. Desse
modo, se o aumento nos preços das habitações for devido a um aumento nos preços
dos alugueis atuais ou futuros (esperados), fará com que as famílias sem moradia
própria, se tornem ainda mais pobres. Assim, modelos de política econômica que
não consideram essa ambiguidade nos efeitos globais de uma expansão nos preços
dos imóveis, decorrentes de alguma ação governamental ou força de mercado, não
podem dar resultados conclusivos.

Outro fator importante para se levar em consideração a inclusão do mercado
de alugueis nos modelos de política econômica foi ressaltado por Poterba (1984).
Conforme o autor, é esperado que os preços dos imóveis e dos alugueis cresçam
juntos ou na mesma proporção. Visto que, se o custo do uso da habitação exceder o
custo do aluguel é esperado que os indivíduos passem a alugar os imóveis ao invés
de adquiri-los.

De fato, após a análise de dados extraídos do FHFA (2017), relativos aos
preços dos alugueis e dos imóveis nos Estados Unidos, no período entre 1960 e 2015,
pode-se constatar forte associação entre essas duas variáveis, aproximadamente 98%,
para o período tratado. Outra observação importante que pode ser extraída desse
conjunto de dados é que essas duas variáveis são cointegradas, indicando que as séries
de preços de alugueis e imóveis nos Estados Unidos possuem equilíbrio de longo
prazo, conforme os testes de Johansen (1988), Engle e Granger (1987) e Phillips e
Ouliaris (1990), apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1: Testes de cointegração entre alugueis e preços dos imóveis

Johansen
No de Cointegrações Autovalor Máximo Autovalor Traço Traço (95%)
0 35,75 17,95 30,34 14,90
1 5,42 8,18 5,42 8,18

Engle-Granger Phillips-Ouliaris
Stat.teste Valor crítico Stat. teste Valor crítico
-7,07 -1,95 -26,05 -0,02

Fonte: elaboração própria, a partir de dados da FHFA.
Nota técnica: quantidade de defasagens escolhida conforme critério AIC. Hipóteses nula de
não existência de co-integração.

A existência de co-integração entre as séries demonstra estatisticamente o
co-movimento dos alugueis e dos preços dos imóveis, algo não muito difícil de se
notar ao examinar a figura 1, que ilustra as variações dos preços dos alugueis e dos
imóveis estadunidenses para o período de 1960 a 2015.

Figura 1: Variações nos preços dos alugueis e imóveis dos Estados Unidos (1960:2015)

Fonte: elaboração própria, a partir de dados da FHFA e CSW.

Além disso, o co-movimento entre as observações dos valores anuais dos alu-
gueis e dos preços imóveis revela prováveis indícios da existência de um efeito subs-
tituição entre a demanda de imóveis e a procura por alugueis 3. Na realidade, esse
fato já é inclusive verificado na prática nos Estados Unidos, antes da tomada de
3 Ressalta-se que para o período de ocorrência da Crise Subprime houve um forte distancia-

mento entre a variação das séries de preços dos alugueis e dos imóveis, nos Estados Unidos.
Conforme alguns autores como Case e Shiller (2003), essa foi decorrente de uma bolha no
mercado imobiliário
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decisão com respeito a forma de habitação que será demandada, pela razão Price-
to-Rent. Ou seja, um aumento no preço das habitações leva a substituição dessas
por alugueis, sendo o contrário também verdadeiro. Nesse sentido, é fundamental
mencionar a constatação de Akerlof e Shiller (2015) ao apontarem que, da decisão
entre comprar ou alugar moradia própria, há impacto sobre a demanda por emprés-
timos hipotecários e, consequentemente, na indústria de construção civil, afetando
o ciclo real dos negócios.

Desse modo, o presente trabalho visar sanar o gap encontrado na literatura
empírica, ao desprezar o aluguel imobiliário e, para isso, cria uma estrutura de
economia contendo o mercado de imóveis e o de alugueis.

3 Metodologia
Nessa seção é registrado o desenvolvimento metodológico do estudo. Pri-

meiramente, foram formulados e simulados computacionalmente dois modelos de
economia canônicos, com e sem a inclusão de alugueis, respectivamente. Essa etapa
teve como intenção a realização de um comparativo entre os dois modelos, indicando
qual o efeito sobre os choques de política econômica testados e variáveis econômicas
agregadas.

Em seguida, foi acrescentado ao modelo com alugueis a indústria da cons-
trução civil - produtora de moradias, a concorrência monopolística na produção de
bens de consumo e choques estocásticos. Esses últimos consistiram basicamente na
inclusão de um termo de distúrbio estatístico sobre a capacidade de produção de
imóveis, as transferências governamentais e a antecipação de notícias relativas à
oferta de crédito no mercado financeiro pelas famílias, também denominado como
News shock. Desse modo, dramatizando o efeito de uma oscilação, positiva ou nega-
tiva, sobre alguma condição econômica, permitindo investigar o resultado sobre as
variáveis agregadas da economia.

As economias aqui descritas têm formato de equilíbrio geral dinâmico estocás-
tico - DSGE, com micro-fundamentos e características da economia estadunidense.
A dinâmica desses modelos foi calibrada e simulada de acordo com parâmetros esti-
mados na literatura empírica recorrente. O exame do comportamento das variáveis
endógenas foi feito por intermédio de funções de impulso-resposta e análise da de-
composição da variância.

3.1 Modelos canônicos
Conforme mencionado anteriormente, foram criados dois modelos canônicos,

um com e o outro sem a inclusão de alugueis. Abaixo, por economicidade, é enun-
ciada apenas a versão com alugueis. Para se chegar a outra variante empregada
no estudo, basta desprezar a inclusão do mercado secundário de aluguel imobiliário.
Para esquematização do modelo econômico abaixo exposto foram consultados alguns
trabalhos recentes que fizeram uso da estrutura DSGE. Notadamente, extraiu-se a
intermediação financeira do artigo de Iacoviello (2015), o mercado de alugueis de
imóveis de Mora-Sanguinetti e Rubio (2014) e Rubio e Carrasco-Gallego (2016), e
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a estrutura de famílias de Alpanda e Zubairy (2016). Além disso, foram feitas algu-
mas modificações no funcionamento dessa economia, por exemplo, com a inclusão de
empréstimos em função dos salários das famílias, Iacoviello (2015) é colocado pelo
lado dos empresários, que dão o salários pagos aos trabalhadores como garantia à
tomada de empréstimos, o que é pouco intuitivo e não-convencional na prática.

De modo geral, a economia aqui proposta registra os seguintes agentes: famí-
lias pacientes, poupadoras e detentoras do capital e de habitação própria; famílias
impacientes, gastadoras e com moradia própria; famílias impacientes, gastadoras e
sem moradia própria, sendo locatárias 4; firmas produtoras de bens para consumo;
banqueiros.

Os agregados familiares agem racionalmente e maximizam sua utilidade por
meio do consumo, lazer (ou ainda oferta de trabalho) e moradia. Sendo que, as
famílias pacientes podem poupar a fração remanescente de sua renda sob a forma de
depósitos junto aos banqueiros, já as famílias impacientes podem antecipar consumo
inter-temporalmente mediante empréstimos. Essas concessões são concedidas em
proporção aos salários ou imóveis, dados como garantia. Desse modo, os mutuários
recebem um montante que representa apenas uma parcela do valor dos mesmos.
Esse percentual é regulamentado pela autoridade monetária nacional, e é conhecido
como loan-to-value, LTV.

As firmas maximizam os seus lucros por intermédio da produção dos bens de
consumo requeridos pelas famílias. Para isso contratam mão de obra e alugam capi-
tal, remunerando esses fatores de produção com salário e aluguel, respectivamente.

Os banqueiros consistem nos intermediários financeiros dessa economia e
guardam a poupança das famílias pacientes, superavitárias, sob a forma de depósi-
tos. Esses recursos captados são utilizados para concessão de empréstimos para os
demais agentes econômicos, recebendo em troca uma taxa de juros. Em troca da
custódia do dinheiro, os banqueiros pagam uma taxa de juros às famílias pacientes.
O funcionamento dessa economia está esquematizado na figura abaixo.

No modelo de economia aqui proposto, não foi incluída uma regra de política
monetária, pois pretende-se abordar os efeitos de política econômica sob a ótica do
canal de crédito da economia. Desse modo, o Banco Central age apenas como um
organismo regulamentador e fiscalizador do sistema financeiro nacional.
4 Ressalta-se que é pressuposto que as famílias locatárias presentes nesse modelo não possuem

moradia própria por falta de recursos financeiros e não porquê realizam uma decisão pessoal.
Desse modo, essa classe de agentes econômicos pode ser perfeitamente encaixada como impa-
cientes. Além disso, assume-se que não há mobilidade das famílias entre às suas classificações.
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Figura 2: Funcionamento da economia

Fonte: Elaboração própria.

3.1.1 Famílias pacientes

As famílias pacientes maximizam sua utilidade de acordo com a seguinte
equação.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡1(𝐶1,𝑡, 𝐻1,𝑡, 𝑁1,𝑡)

, em que 𝛽𝑡1 denota a taxa de substituição intertemporal desse agente representativo,
informando o quanto o mesmo valora a utilidade no tempo presente em detrimento
da utilidade futura. 𝐶1,𝑡, 𝐻1,𝑡 e 𝑁1,𝑡 representam o consumo, demanda por habitações
e oferta de trabalho que a família realizará.

O problema de maximização de utilidade das famílias pacientes está sujeito
a seguinte restrição orçamentária abaixo descrita.

𝐶1,𝑡 +𝐾𝑡 +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 −𝐻1,𝑡−1) + (𝐻2,𝑡 −𝐻2,𝑡−1)]

= [𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝑡−1 +𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 +𝑊1,𝑡𝑁1,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡.

(1)

, em que 𝐾𝑡 representa o estoque de capital que a família paciente possui e que recebe
uma taxa de retorno, 𝑅1,𝑡 e se deprecia à uma taxa 𝛿, após cada período de tempo;
𝑄𝐻
𝑡 denota o preço das habitações; 𝑄𝑍

𝑡 é o aluguel recebido pelas famílias pacientes
das famílias locatárias; 𝑊1,𝑡 é o salário real; 𝐷𝑡 é a parcela da renda que não é gasta
e é poupada sob a forma de depósitos junto aos banqueiros; 𝑅2,𝑡−1 é a remuneração
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recebida pelos depósitos do período anterior,𝐷𝑡−1, sendo contabilizadas ao final de
cada período de tempo.

Considerando uma função de utilidade instantânea de formato logarítmico
para cada insumo, e utilizando de otimização dinâmica, pode-se construir o seguinte
lagrangiano.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡1{𝑙𝑜𝑔𝐶1,𝑡 + 𝐴𝑗,𝑡𝑙𝑜𝑔𝐻1,𝑡 + 𝑙𝑜𝑔(1 −𝑁1,𝑡)−

𝜆1,𝑡[𝐶1,𝑡 +𝐾𝑡 +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 −𝐻1,𝑡−1) + (𝐻2,𝑡 −𝐻2,𝑡−1)]

−[𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝑡−1 −𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 −𝑊1,𝑡𝑁1,𝑡 −𝑄𝑧
𝑡𝐻2,𝑡]}

(2)

, em que 𝐴𝑗,𝑡 foi acrescentado ao lagrangiano acima elencado e representa um parâ-
metro de preferências por habitações, seguindo um processo autoregressivo AR(1).
Tomando as derivadas parciais de cada variável temporal e com a realização de al-
guma manipulação algébrica, chega-se as seguintes condições de primeira ordem -
CPO, cujo significado de cada uma encontra-se entre parênteses:

𝜕ℒ
𝜕𝐶1,𝑡

: 𝜆1,𝑡 = 1
𝐶1,𝑡

; (3)

(Preço sombra 1)

𝜕ℒ
𝜕𝐻1,𝑡

: 𝐴𝑗,𝑡
𝐻1,𝑡

+ 𝛽1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1

𝐶1,𝑡+1

)︃
= 𝑄𝐻

𝑡

𝐶1,𝑡
; (4)

(Demanda por imóveis da família paciente)

𝜕ℒ
𝜕𝑁1,𝑡

: 𝑊1,𝑡

𝐶1,𝑡
= 1

1 −𝑁1,𝑡
; (5)

(Oferta de trabalho da família paciente)

𝜕ℒ
𝜕𝐾𝑡

: 𝐸𝑡
(︃
𝐶1,𝑡+1

𝐶1,𝑡

)︃
= 𝛽1𝐸𝑡[𝑅1,𝑡+1 + (1 − 𝛿)]; (6)

(Remuneração do capital)

𝜕ℒ
𝜕𝐻2,𝑡

: 𝑄𝐻
𝑡 −𝑄𝑧

𝑡 = 𝛽1𝐸𝑡

[︃(︃
𝐶1,𝑡

𝐶1,𝑡+1

)︃
𝑄𝐻
𝑡+1

]︃
; (7)

(Aluguel imobiliário)
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𝜕ℒ
𝜕𝐷𝑡

: 𝑅2,𝑡 = 1
𝛽1
𝐸𝑡

(︃
𝐶1,𝑡+1

𝐶1,𝑡

)︃
. (8)

(Remuneração dos depósitos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆1,𝑡

: 𝐶1,𝑡 +𝐾𝑡 +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 −𝐻1,𝑡−1) + (𝐻2,𝑡 −𝐻2,𝑡−1)] = (9)

[𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝑡−1 +𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 +𝑊1,𝑡𝑁1,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡.

(Restrição orçamentária da família paciente)

3.1.2 Famílias impacientes com moradia própria

A famílias impaciente com moradia própria maximiza às suas utilidades con-
forme abaixo.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡2(𝐶2,𝑡, 𝐻3,𝑡, 𝑁2,𝑡)

, em que 𝛽2 < 𝛽1. Ou seja, essa família valora mais a utilidade presente do que um
ganho de utilidade futura.

Ressalta-se que o problema desse tipo de família é análogo ao das famílias pa-
cientes. No entanto, essas não possuem capital, nem tampouco recebem rendimentos
provenientes de aluguel imobiliário, conforme a hipótese assumida em Iacoviello e
Neri (2010). Além disso, como preferem consumir hoje, em detrimento de poupança,
tomam empréstimos em função das suas moradias e dos seus salários. Portanto, o
seu problema de maximização de utilidade é restrito pelo orçamento a seguir.

𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 −𝐻3,𝑡−1) +𝑅3,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 +𝑅3,𝑡−1𝐿2,𝑡−1

= 𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡 + 𝐿1,𝑡
(10)

, em que 𝐿1,𝑡 é o total de empréstimos obtido pela família impaciente para consumo,
dando como garantia sua moradia; 𝐿2,𝑡 são os empréstimos em função do salário.
Por esse valores recebidos, esse agente representativo paga aos banqueiros, a cada
período de tempo, um juros, 𝑅3,𝑡, sobre o montante.

O montante total recebido sob a forma de empréstimos representa uma par-
cela do valor das residências mais uma fração dos salários das famílias impacientes.
Além disso, também depende da quantia tomada no período anterior. Esse per-
centual é definido por um parâmetro conhecido como Loan to value - LTV, e é
estabelecido pelo Banco Central, como uma medida de controle de risco de crédito.
Desse modo, a concessão de empréstimos segue a equação abaixo descrita.

𝐿1,𝑡 ≤ 𝜌1𝐿1,𝑡−1 + (1 − 𝜌1)𝐸𝑡
[︃(︃
𝑚1𝑄

𝐻
𝑡+1𝐻3,𝑡

𝑅3,𝑡

)︃
+𝑚2(𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡)

]︃
(11)
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, em que 𝜌1 denota o peso que é dado a quantia tomada no período anterior, já 1−𝜌1
é a proporção atribuída às garantias atuais, para a concessão de novos empréstimos.
𝑚1 e 𝑚2 representam os LTV para o valor dos imóveis e salários, respectivamente.

Assim, considerando uma função de utilidade instantânea de formato logarít-
mico em cada insumo e aplicando otimização dinâmica, pode-se montar o seguinte
lagrangiano para o problema de maximização de utilidade dessa família representa-
tiva.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡2{𝑙𝑜𝑔𝐶2,𝑡 + 𝐴𝑗,𝑡𝑙𝑜𝑔𝐻3,𝑡 + 𝑙𝑜𝑔(1 −𝑁2,𝑡)

−𝜆2,𝑡[𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 −𝐻3,𝑡−1) +𝑅3,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 −𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡 − 𝐿1,𝑡]

−𝜆2,𝑡𝜑2,𝑡

[︃
𝐿1,𝑡 − 𝜌1𝐿1,𝑡−1 − (1 − 𝜌1)

[︃(︃
𝑚1

𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅3,𝑡

𝐻3,𝑡

)︃
+𝑚2(𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡)

]︃]︃
}

(12)

Ressalta-se que tanto para essa família como para as famílias locatárias que
serão apresentadas mais a frente, foi feita uma multiplicação de multiplicadores à la
Iacoviello (2015). Essa teve o intuito de estabelecer uma ligação entre o consumo e
o custo dos fatores, bem como ao produto marginal. Dessa forma, atua como uma
espécie de imposto sobre a demanda por crédito e fatores de produção. Tomando a
derivada parcial de cada variável temporal da equação acima, chega-se as seguintes
CPO:

𝜕ℒ
𝜕𝐶2,𝑡

: 𝜆2,𝑡 = 1
𝐶2,𝑡

; (13)

(Preço sombra 2)

𝜕ℒ
𝜕𝐻3,𝑡

: 𝐴𝑗,𝑡
𝐻3,𝑡

+ 𝜑2,𝑡

𝐶2,𝑡
(1 − 𝜌1)𝑚1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅3,𝑡

)︃
+ 𝛽2𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1

𝐶2,𝑡+1

)︃
= 𝑄𝐻

𝑡

𝐶2,𝑡
; (14)

(Demanda por imóveis da família impaciente)

𝜕ℒ
𝜕𝑁2,𝑡

: 𝑊2,𝑡

𝐶2,𝑡
+ 𝜑2,𝑡

𝐶2,𝑡
(1 − 𝜌1)𝑚2𝑊2,𝑡 = 1

1 −𝑁2,𝑡
; (15)

(Oferta de trabalho da família impaciente)

𝜕ℒ
𝜕𝐿1,𝑡

: 𝑅3,𝑡 = 1
𝛽2
𝐸𝑡

(︃
𝐶2,𝑡+1 (1 − 𝜑2,𝑡)

𝐶2,𝑡

)︃
− 𝐸𝑡 (𝜑2,𝑡+1𝜌1); (16)
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(Taxa de juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆2,𝑡

: 𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 −𝐻3,𝑡−1) +𝑅3,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 = 𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡 + 𝐿1,𝑡

−𝜑2,𝑡

[︃
𝐿1,𝑡 − 𝜌1𝐿1,𝑡−1 − (1 − 𝜌1)𝑚1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅3,𝑡

𝐻3,𝑡

)︃
+𝑚2(𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡)

]︃
;

(17)

(Restrição orçamentária da família impaciente)

𝜕ℒ
𝜕𝜑2,𝑡

: 𝐿1,𝑡 ≤ 𝜌1𝐿1,𝑡−1 + (1 − 𝜌1)𝑚1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅3,𝑡

𝐻3,𝑡

)︃
+𝑚2(𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡). (18)

(Demanda por empréstimos da família impaciente)

3.1.3 Famílias impacientes sem moradia própria

A família impaciente sem moradia própria é pobre e obtém a sua utilidade
por meio do consumo, habitação em moradia alugada e pela oferta de trabalho, ou
ainda pelo lazer resultante do tempo que sobra, conforme abaixo.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡3(𝐶3,𝑡, 𝐻2,𝑡, 𝑁3,𝑡)

Esse problema é restrito pelo orçamento dessa família, conforme abaixo.

𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 = 𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡 + 𝐿2,𝑡 (19)

Como esse agente não possui moradia, só pode pegar empréstimos em função
do salário. E a restrição de colateral é agora denotada apenas pela expressão abaixo.

𝐿2,𝑡 ≤ 𝜌2𝐿2,𝑡−1 + (1 − 𝜌2)𝑚2(𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡) (20)

Considerando uma função de utilidade instantânea de formato logarítmico
em cada insumo e aplicando otimização dinâmica, chega-se ao seguinte lagrangiano.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡3{𝑙𝑜𝑔𝐶3,𝑡 + 𝐴𝑗,𝑡𝑙𝑜𝑔𝐻2,𝑡 + 𝑙𝑜𝑔(1 −𝑁3,𝑡)

−𝜆3,𝑡
[︁
𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍

𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 −𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡 − 𝐿2,𝑡
]︁

−𝜆3,𝑡𝜑3,𝑡 [𝐿2,𝑡 − 𝜌2𝐿2,𝑡−1 − (1 − 𝜌2)𝑚2(𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡)]}

(21)

Cujas CPO são:

𝜕ℒ
𝜕𝐶3,𝑡

: 𝜆3,𝑡 = 1
𝐶3,𝑡

; (22)



26

(Preço sombra 3)

𝜕ℒ
𝜕𝐻2,𝑡

: 𝑄𝑍
𝑡 = 𝐶3,𝑡𝐴𝑗,𝑡

𝐻2,𝑡
; (23)

(Demanda por alugueis)

𝜕ℒ
𝜕𝑁3,𝑡

: 𝑊3,𝑡

𝐶3,𝑡
+ 𝜑3,𝑡

𝐶3,𝑡
(1 − 𝜌2)𝑚2𝑊3,𝑡 = 1

1 −𝑁3,𝑡
; (24)

(Oferta de trabalho da família impaciente sem moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝐿2,𝑡

: 𝑅3,𝑡 = 𝐸𝑡

(︃
𝐶3,𝑡+1

𝐶3,𝑡

)︃
1
𝛽3

(𝜑3,𝑡 − 1) − 𝐸𝑡(𝜑3,𝑡+1𝜌2); (25)

(Taxa de juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆3,𝑡

: 𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 = 𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡 + 𝐿2,𝑡

−𝜑3,𝑡 [𝐿2,𝑡 − 𝜌2𝐿2,𝑡−1 − (1 − 𝜌2)𝑚2(𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡);
(26)

(Restrição orçamentária da família impaciente sem moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝜑3,𝑡

: 𝐿2,𝑡 ≤ 𝜌2𝐿2,𝑡−1 + (1 − 𝜌2)𝑚2(𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡). (27)

(Demanda por empréstimos da família impaciente sem moradia própria)

3.1.4 Banqueiros

Os banqueiros resolvem o seu problema de maximização de utilidade de modo
a otimizar o consumo bancário, conforme abaixo.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡4𝑙𝑜𝑔𝐶4,𝑡

esse problema está sujeito a seguinte restrição orçamentária:

𝐶4𝑡 +𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 + 𝐿𝑡 = 𝐷𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐿𝑡−1 (28)

e a seguinte condição de adequação de capital, oriunda do Comitê de Basileia para
Supervisão Bancária. Essa estabelece que o capital bancário deve, em caso limite,
se igualar ao montante total emprestado.

𝐷𝑡 ≤ 𝛾𝐿𝑡 (29)
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, em que 𝐿𝑡 = 𝐿1,𝑡+𝐿2,𝑡 e 𝛾 é o parâmetro estabelecido pela política macroprudencial
para controle do risco bancário sistêmico.

Aplicando otimização dinâmica, chega-se ao seguinte lagrangiano.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡4{𝑙𝑜𝑔𝐶4,𝑡 (30)

−𝜆4,𝑡[𝐶4,𝑡 +𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 + 𝐿𝑡 −𝐷𝑡 −𝑅3,𝑡−1𝐿𝑡−1]
−𝜆4,𝑡𝜑4,𝑡[𝐷𝑡 − 𝛾𝐿𝑡]}.

Resolvendo a equação acima, tem-se as seguintes CPOs:

𝜕ℒ
𝜕𝐶4,𝑡

: 𝜆4,𝑡 = 1
𝐶4,𝑡

; (31)

(Preço sombra 4)

𝜕ℒ
𝜕𝐷𝑡

: 𝜑4,𝑡 = 1 − 𝛽4𝐸𝑡

(︃
𝐶4,𝑡𝑅2,𝑡

𝐶4,𝑡+1

)︃
; (32)

(Remuneração dos depósitos)

𝜕ℒ
𝜕𝐿𝑡

: 𝜑4,𝑡 = 1
𝛾

[︃
1 − 𝛽4𝐸𝑡

(︃
𝑅3,𝑡𝐶4,𝑡

𝐶4,𝑡+1

)︃]︃
; (33)

(Juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆4,𝑡

: 𝐶4𝑡 = 𝐷𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐿𝑡−1 −𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 − 𝐿𝑡 + 𝜑4,𝑡[𝐷𝑡 − 𝛾𝐿𝑡]; (34)

(Restrição orçamentária dos banqueiros)

𝜕ℒ
𝜕𝜑4,𝑡

: 𝐷𝑡 = 𝛾𝐿𝑡. (35)

(Reserva compulsória dos depósitos)

3.1.5 Firmas

As firmas obtém utilidade ao maximizar o seu lucro, denotado pela diferença
entre as receitas totais obtidas e os custos de produção. Desse modo, agem conforme
a equação a seguir.

𝜋𝑡 = 𝑃𝑡𝑌𝑡 −𝑊𝑡𝑁𝑡 −𝑅1,𝑡𝐾𝑡 (36)
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, em que a 𝑌𝑡 é o produto gerado pela firma, mediante o emprego dos insumos
capital, 𝐾𝑡, e trabalho, 𝑁𝑡 ,e tem o formato descrito abaixo. 𝑃𝑡 é o preço recebido
por cada unidade de produto gerada.

𝑌𝑡 = 𝐴𝑍,𝑡𝐾
𝛼
𝑡 𝑁

1−𝛼
𝑡 . (37)

𝐴𝑍,𝑡 é a tecnologia produtiva da firma, sendo também conhecida como Produ-
tividade Total dos Fatores, PTF, e é caracterizada como um processo autorregressivo
de ordem 1, AR(1). 𝑁𝑡 é a força de trabalho agregada, sendo dada pela equação a
seguir.

𝑁𝑡 = 𝑁𝜓1
1,𝑡𝑁

𝜓2
2,𝑡𝑁

𝜓3
3,𝑡 (38)

Encontrando o máximo da função com relação a cada insumo, chega-se as
seguintes condições de primeira ordem:

𝑅1,𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡
𝐾𝑡

; (39)

(Remuneração do capital)

𝑊1,𝑡 = (1 − 𝛼) 𝑌𝑡
𝑁1,𝑡

; (40)

(Salário das famílias pacientes)

𝑊2,𝑡 = (1 − 𝛼) 𝑌𝑡
𝑁2,𝑡

; (41)

(Salário das famílias impacientes com moradia própria)

𝑊3,𝑡 = (1 − 𝛼) 𝑌𝑡
𝑁3,𝑡

. (42)

(Salário das famílias impacientes sem moradia própria)

Essas expressões acima descritas representam as remunerações dos fatores de
produção, ou seja, o valor pago pelo uso do capital e os salários pagos para cada
família.
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3.1.6 Equilíbrio do modelo

O equilíbrio geral nesse ambiente competitivo pode ser obtido ao se considerar
todas as restrições orçamentárias impostas à economia. Bem como, duas condições
adicionais. A primeira é que o produto total da economia é formado pelo consumo
mais o investimento. A segunda é fazer a quantidade total de imóveis da economia,
𝐻𝑡, como numerário, permitindo encontrar o seu preço. Tal como segue:

𝑌 = 𝐶1,𝑡 + 𝐶2,𝑡 + 𝐶3,𝑡 + 𝐶4,𝑡 + 𝐼𝑡; (43)

e

𝐻1,𝑡 +𝐻2,𝑡 +𝐻3,𝑡 = 1. (44)

O conjunto completo de equações, bem como o estado estacionário do modelo
está presente nos apêndices A e B do trabalho. Os parâmetros usados para calibração
e simulação desse modelo, em situação de equilíbrio competitivo, são os mesmos
listados na versão ampliada, constantes na Tabela 2.

3.2 Modelo ampliado
O modelo ampliado segue a mesma estrutura do modelo canônico, tendo

como acréscimo um setor de produção de imóveis à la Iacoviello e Neri (2010),
hábito no consumo e concorrência monopolística na produção de bens de consumo
não-duráveis. O seu formato está relatado abaixo.

3.2.1 Famílias pacientes

As famílias pacientes maximizam sua utilidade pelo consumo, usufruto de
moradia própria e pela oferta de trabalho, ou lazer, conforme a equação a seguir.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡𝑝(𝐶1,𝑡, 𝜂𝐶1,𝑡−1, 𝐻1,𝑡, 𝑁1,𝑡).

Como se pode perceber, a diferença para o caso canônico está na inclusão de
𝜂, que é o hábito no consumo. A maximização da utilidade dessa família é restrita
pela equação orçamentária da mesma, descrita abaixo.

𝐶1,𝑡 +𝐾𝐶
𝑡 +𝐾𝐻

𝑡 +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻1,𝑡−1) + (𝐻2,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻2,𝑡−1)]

(45)
= [𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐶

𝑡−1 + [𝑅2,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐻
𝑡−1 +𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1

+𝑊𝐶
1,𝑡𝑁

𝐶
1,𝑡 +𝑊𝐻

1,𝑡𝑁
𝐻
1,𝑡 +𝑄𝑍

𝑡 𝐻2,𝑡.

, em que 𝐾𝐶
𝑡 e 𝐾𝐻

𝑡 representam os estoques de capital que a família paciente possui
alugados para as firmas produtoras de bens de consumo e construção de imóveis, res-
pectivamente. Esses capitais recebem uma taxa de retorno, 𝑅1,𝑡 e 𝑅2,𝑡 e se depreciam
a taxas 𝛿 e 𝛿𝐻 após cada período de tempo. 𝑄𝐻

𝑡 denota o preço das habitações; 𝑄𝑍
𝑡
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é o aluguel recebido; 𝑊1,𝑡 é o salário real; 𝐷𝑡 é a parcela da renda que não é gasta,
e é poupada sob a forma de depósitos junto aos banqueiros; 𝑅3,𝑡−1 é a remuneração
recebida pelos depósitos do período anterior 𝐷𝑡−1, sendo contabilizadas ao final de
cada período de tempo; 𝐴𝑗,𝑡 representa um choque de demanda por habitações.

𝑁1,𝑡 consiste na oferta de trabalho entre os dois setores de produção da eco-
nomia, o setor de produção de bens de consumo e a indústria da construção civil.
Como a oferta de trabalho pelas famílias depende do salário real pago, e aqui supõe-
se que não é exigido níveis de qualificação elevados para mudança de emprego entre
os setores, tem-se uma relação de substituição. Desse modo, um salário mais atra-
tivo em um dos dois setores implica na mudança de trabalhadores entre os mesmos.
Sendo essa relação denotada por um função Constant Elasticity of Substitution -
CES, em que 𝜍 representa a elasticidade de substituição. Tal como segue.

𝑁1,𝑡 =
(︁
(𝑁𝐶

1,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
1,𝑡)1+𝜍

)︁ 1
1+𝜍 . (46)

Considerando uma função de utilidade instantânea de formato logarítmico
para o consumo e moradia e uma função Constant Relative Risk Aversion - CRRA
para a força de trabalho. Além disso, aplicando otimização dinâmica, articula-se o
seguinte lagrangiano.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡1{𝑙𝑜𝑔(𝐶1,𝑡 − 𝜂𝐶1,𝑡−1) + 𝐴𝑗,𝑡𝑙𝑜𝑔𝐻1,𝑡 (47)

− 1
1 + 𝜎

(︁
(𝑁𝐶

1,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
1,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−𝜆1,𝑡[𝐶1,𝑡 +𝐾𝐶
𝑡 +𝐾𝐻

𝑡 +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻1,𝑡−1)

+(𝐻2,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻2,𝑡−1)] − [𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐶
𝑡−1 − [𝑅2,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐻

𝑡−1

−𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1 −𝑊𝐶
1,𝑡𝑁

𝐶
1,𝑡 −𝑊𝐻

1,𝑡𝑁
𝐻
1,𝑡 −𝑄𝑧

𝑡𝐻2,𝑡]}.

A resolução do problema acima especificado ocorre por intermédio da toma-
das das derivadas parciais com relação a cada variável estado e resulta nas seguintes
CPOs.

𝜕ℒ
𝜕𝐶1,𝑡

: 𝜆1,𝑡 = 1
𝐶1,𝑡 − 𝜂𝐶1,𝑡−1

− 𝜂𝛽1

𝐸𝑡(𝐶1,𝑡+1) − 𝜂𝐶1,𝑡
; (48)

(Preço sombra 1)

𝜕ℒ
𝜕𝐻1,𝑡

: 𝐴𝑗,𝑡
𝐻1,𝑡

+ 𝛽1(1 − 𝛿𝐻)𝐸𝑡
[︁
𝑄𝐻
𝑡+1𝜆1,𝑡+1

]︁
= 𝑄𝐻

𝑡 𝜆1,𝑡; (49)

(Demanda por imóveis da família paciente)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐶

1,𝑡
: 𝑊𝐶

1,𝑡𝜆1,𝑡 = (𝑁𝐶
1,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

1,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
1,𝑡)1+𝜍

)︁𝜎−𝜍
1+𝜍 ; (50)
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(Oferta de trabalho da família paciente para o setor de produção de bens de
consumo)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐻

1,𝑡
: 𝑊𝐻

1,𝑡𝜆1,𝑡 = (𝑁𝐻
1,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

1,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
1,𝑡)1+𝜍

)︁𝜎−𝜍
1+𝜍 ; (51)

(Oferta de trabalho da família paciente para a indústria da construção civil)

𝜕ℒ
𝜕𝐾𝐶

𝑡

: 𝐸𝑡
(︃
𝜆1,𝑡

𝜆1,𝑡+1

)︃
= 𝛽1𝐸𝑡[𝑅1,𝑡+1 + (1 − 𝛿)]; (52)

(Remuneração do capital dedicado ao setor de produção de bens de consumo)

𝜕ℒ
𝜕𝐾𝐻

𝑡

: 𝐸𝑡
(︃
𝜆1,𝑡

𝜆1,𝑡+1

)︃
= 𝛽1𝐸𝑡[𝑅2,𝑡+1 + (1 − 𝛿)]; (53)

(Remuneração do capital dedicado à indústria da construção civil)

𝜕ℒ
𝜕𝐻2,𝑡

: 𝑄𝐻
𝑡 −𝑄𝑍

𝑡 = 𝛽1(1 − 𝛿𝐻)𝐸𝑡
(︃
𝜆1,𝑡+1𝑄

𝐻
𝑡+1

𝜆1,𝑡

)︃
; (54)

(Alugueis imobiliários)

𝜕ℒ
𝜕𝐷𝑡

: 𝑅3,𝑡 = 1
𝛽1
𝐸𝑡

(︃
𝜆1,𝑡

𝜆1,𝑡+1

)︃
; (55)

(Remuneração dos depósitos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆1,𝑡

: 𝐶1,𝑡 + 𝐸𝑡(𝐾𝐶
𝑡+1) + 𝐸𝑡(𝐾𝐻

𝑡+1) +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻1,𝑡−1) (56)

+(𝐻2,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻2,𝑡−1)] = [𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐶
𝑡

+[𝑅2,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐻
𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1 +𝑊𝐶

1,𝑡𝑁
𝐶
1,𝑡 +𝑊𝐻

1,𝑡𝑁
𝐻
1,𝑡 +𝑄𝑍

𝑡 𝐻2,𝑡.

(Restrição orçamentária da família paciente)

3.2.2 Famílias impacientes com moradia própria

As famílias impacientes com moradia própria, tal qual o agente anteriormente
descrito, tem a sua utilidade obtida pelo consumo de bens, habitação em moradia
própria e pela oferta de trabalho, ou lazer.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡2(𝐶2,𝑡, 𝜂𝐶2,𝑡−1, 𝐻3,𝑡, 𝑁2,𝑡)
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, esse agente tem 𝛽2 < 𝛽1, o que significa que ele valora mais a utilidade presente,
em detrimento de ganhos de utilidade futuros, por isso, não poupa. Pelo contrário,
antecipa consumo intertemporalmente, mediante a tomada de empréstimos, 𝐿1,𝑡.
Esses últimos são concedidos como uma parcela do valor das moradias e do salário
dessas famílias. E em troca, é pago uma taxa de juros para os banqueiros, 𝑅4,𝑡,
intermediadores financeiros. 𝐺𝑡 representa transferências governamentais, do tipo
lump-sum, feitas pelo governo para as famílias sem moradia própria 5, e segue um
processo autoregressivo AR(1). O orçamento desse agregado familiar é, portanto,
descrito conforme a equação a seguir.

𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻3,𝑡−1) +𝑅4,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 =

𝑊𝐶
2,𝑡𝑁

𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡 + 𝐿1,𝑡.

(57)

O quanto, percentualmente, será concedido em empréstimos com relação ao
colateral é delimitado pelos parâmetros LTV para o valor das habitações e salários,
𝑚1 e 𝑚2, respectivamente. Além disso, o montante total disponibilizado pelos ban-
queiros também leva em conta a quantia tomada pelos mutuários anteriormente. O
peso dado para cada variável na regra para concessão de empréstimos é dado por 𝜌1
e 1 − 𝜌1. Tal como é apresentado na equação seguinte.

𝐿1,𝑡 ≤ 𝜌1𝐿1,𝑡−1 + (1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡𝐸𝑡
[︃
𝑚1

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅4,𝑡

𝐻3,𝑡

)︃
+𝑚2(𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡)
]︃
. (58)

Ressalta-se ainda que, na equação acima também está presente o termo 𝐴𝑖,𝑡,
que é o parâmetro LTV e denota a disposição dos banqueiros a emprestar para
às famílias. Esse termo segue um processo auto-regressivo AR(1). Por se tratar
do modelo ampliado, esse choque tem um componente antecipado e outro não,
com o intuito de captar as expectativas dos agentes sobre as condições creditícias
da economia. Esse formato é denominado de News shock e foi modelado conforme
Lambertini, Mendicino e Punzi (2013a) e Lambertini, Mendicino e Punzi (2013b).
Desse modo, chega-se a seguinte equação:

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡) = 𝜌8𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡−1) + 𝑒3,𝑡 + 𝑒𝑛𝑒𝑤𝑠𝑡−2 + 𝑒𝑛𝑒𝑤𝑠𝑡−4 (59)

, em que 𝑒𝑛𝑒𝑤𝑠𝑡−2 e 𝑒𝑛𝑒𝑤𝑠𝑡−4 referem-se a antecipação de dois e quatro períodos,
respectivamente.

Considerando uma função de utilidade instantânea de formato logarítmico
em cada insumo e aplicando otimização dinâmica, pode-se estabelecer o seguinte
5 É importante ressaltar que as transferências governamentais são destinadas apenas para esse

tipo de família, pois essas são assumidas como pobres. Desse modo, descarta-se a possibilidade
de que não possuam moradia própria apenas por decisão pessoal.
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lagrangiano.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡2{𝑙𝑜𝑔(𝐶2,𝑡 − 𝜂𝐶2,𝑡−1) + 𝐴𝑗,𝑡𝑙𝑜𝑔𝐻3,𝑡 − 1
1 + 𝜎

(︁
(𝑁𝐶

2,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
2,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−𝜆2,𝑡[𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻3,𝑡−1) +𝑅4,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 −𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 −𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡 − 𝐿1,𝑡]

−𝜆2,𝑡𝜑2,𝑡

[︃
𝐿1,𝑡 − 𝜌1𝐿1,𝑡−1 − (1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡

[︃
𝑚1

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅4,𝑡

𝐻3,𝑡

)︃
+𝑚2(𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡)
]︃]︃

}

(60)
, em que 𝑁2,𝑡 é a oferta de trabalho dessa família, sendo denotada por uma com-
posição da mão de obra ofertada nos setores de produção de bens de consumo e
construção de imóveis, como descrito na CES a seguir.

𝑁2,𝑡 =
(︁
(𝑁𝐶

2,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
2,𝑡)1+𝜍

)︁ 1
1+𝜍 . (61)

Resolvendo o lagrangiano, ou seja, tomando as derivadas parciais com relação
a cada variável estado e manipulando algebricamente as mesmas, tem-se as seguintes
CPO:

𝜕ℒ
𝜕𝐶2,𝑡

: 𝜆2,𝑡 = 1
𝐶2,𝑡 − 𝜂𝐶2,𝑡−1

− 𝜂𝛽2

𝐸𝑡(𝐶2,𝑡+1) − 𝜂𝐶2,𝑡
; (62)

(Preço sombra 2)

𝜕ℒ
𝜕𝐻3,𝑡

: 𝐴𝑗,𝑡
𝐻3,𝑡

+ 𝜑2,𝑡𝜆2,𝑡(1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡𝑚1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅4,𝑡

)︃
+

𝛽2(1 − 𝛿𝐻)𝐸𝑡
[︁
𝑄𝐻
𝑡+1𝜆2,𝑡+1

]︁
= 𝑄𝐻

𝑡 𝜆2,𝑡;
(63)

(Demanda por imóveis da família impaciente com moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐶

2,𝑡
: 𝜆2,𝑡𝑊

𝐶
2,𝑡(1 + 𝜑2,𝑡(1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡𝑚2) = (𝑁𝐶

2,𝑡)𝜍
(︁
(𝑁𝐶

2,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
2,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;

(64)

(Oferta de trabalho da família impaciente com moradia própria para o setor de
produção de bens de consumo)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐻

2,𝑡
: 𝜆2,𝑡𝑊

𝐻
2,𝑡(1 + 𝜑2,𝑡(1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡𝑚2) = (𝑁𝐻

2,𝑡)𝜍
(︁
(𝑁𝐶

2,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
2,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;

(65)
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(Oferta de trabalho da família impaciente com moradia própria para a indústria da
construção civil)

𝜕ℒ
𝜕𝐿1,𝑡

: 1 − 𝜑2,𝑡 = 𝛽2𝐸𝑡

(︃
𝜆2,𝑡+1

𝜆2,𝑡

)︃
(𝑅4,𝑡 − 𝜑2,𝑡+1𝜌1); (66)

(Taxa de juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆2,𝑡

: 𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻3,𝑡−1) +𝑅4,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 = (67)

𝑊𝐶
2,𝑡𝑁

𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡 + 𝐿1,𝑡 − 𝜑2,𝑡[𝐿1,𝑡 − 𝜌1𝐿1,𝑡−1

−(1 − 𝜌1)
(︃
𝑚1𝐴𝑖,𝑡𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅4,𝑡

𝐻3,𝑡

)︃
+𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡)
)︃

;

(Restrição orçamentária da família impaciente com moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝜑2,𝑡

: 𝐿1,𝑡 ≤ 𝜌1𝐿1,𝑡−1 (68)

+ (1 − 𝜌1)
[︃
𝑚1𝐴𝑖,𝑡𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1𝐻3,𝑡

𝑅4,𝑡

)︃
+𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡)
]︃
.

(Restrição dos empréstimos da família impaciente com moradia própria)

3.2.3 Famílias impacientes sem moradia própria

A família impaciente sem moradia própria maximiza utilidade por meio do
consumo, aluguel de moradia e oferta de trabalho, ou ainda pelo lazer decorrente
do tempo restante, conforme é descrito pela equação abaixo.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡3(𝐶3,𝑡, 𝜂𝐶3,𝑡−1, 𝐻2,𝑡, 𝑁3,𝑡).

A equação acima é sujeita a seguinte restrição orçamentária da família, dada
pela seguinte expressão.

𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅4,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 = 𝑊𝐶

3,𝑡𝑁
𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡 + 𝐿2,𝑡 +𝐺𝑡 (69)

, em que 𝑄𝑍 é o valor pago pelo aluguel da moradia 𝐻2,𝑡. Já os demais termos são
análogos aos da família anterior. Em contraste, tem-se que como esse agente não
possui moradia, ele só pode pegar empréstimos em função do salário. Desse modo,
a restrição de colateral passa a ter o seguinte formato.

𝐿2,𝑡 ≤ 𝜌2𝐿2,𝑡−1 + (1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶
3,𝑡𝑁

𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡). (70)
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Dadas as expressões que denotam o problema a ser resolvido por esse agente
econômico e as suas respectivas restrições. Além disso, considerando uma função de
utilidade instantânea de formato logarítmico em cada insumo e, por fim, aplicando
otimização dinâmica, compõe-se o lagrangiano a seguir.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡3{𝑙𝑜𝑔(𝐶3,𝑡 − 𝜂𝐶3,𝑡−1) + 𝐴𝑗,𝑡𝑙𝑜𝑔𝐻2,𝑡

− 1
1 + 𝜎

(︁
(𝑁𝐶

3,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
3,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−𝜆3,𝑡
[︁
𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍

𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅4,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 −𝑊𝐶
3,𝑡𝑁

𝐶
3,𝑡 −𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡 − 𝐿2,𝑡 +𝐺𝑡

]︁
(71)

−𝜆3,𝑡𝜑3,𝑡
[︁
𝐿2,𝑡 − 𝜌2𝐿2,𝑡−1 − (1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶

3,𝑡𝑁
𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡)
]︁
}

, em que 𝑁3,𝑡 é a força de trabalho dessa família e é uma composição da mão de
obra empregada na produção de bens de consumo e na indústria de construção civil.
Portanto, tem o formato descrito abaixo.

(︁
(𝑁𝐶

3,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
3,𝑡)1+𝜍

)︁ 1
1+𝜍 . (72)

As condições de primeira ordem da maximização de utilidade desse agente,
obtidas pelas derivadas parciais de cada variável temporal, são descritas abaixo.

𝜕ℒ
𝜕𝐶3,𝑡

: 𝜆3,𝑡 = 1
𝐶3,𝑡 − 𝜂𝐶3,𝑡−1

− 𝜂𝛽3

𝐸𝑡(𝐶3,𝑡+1) − 𝜂𝐶3,𝑡
; (73)

(Preço sombra 3)

𝜕ℒ
𝜕𝐻2,𝑡

: 𝑄𝑍
𝑡 = 𝐴𝑗,𝑡

𝜆3,𝑡𝐻2,𝑡
; (74)

(Demanda por alugueis)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐶

3,𝑡
: 𝑊𝐶

3,𝑡𝜆3,𝑡(1 + 𝜑3,𝑡(1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡) (75)

= (𝑁𝐶
3,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

3,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
3,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;

(Oferta de trabalho da família impaciente sem moradia própria para o setor de
produção de bens de consumo)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐻

3,𝑡
: 𝑊𝐻

3,𝑡𝜆3,𝑡(1 + 𝜑3,𝑡(1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡) (76)

= (𝑁𝐻
3,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

3,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
3,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;
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(Oferta de trabalho da família impaciente sem moradia própria para a indústria da
construção civil)

𝜕ℒ
𝜕𝐿2,𝑡

: 1 − 𝜑3,𝑡 = 𝛽3𝐸𝑡

(︃
𝜆3,𝑡+1

𝜆3,𝑡

)︃
(𝑅4,𝑡 − 𝐸𝑡(𝜑3,𝑡+1𝜌2)); (77)

(Taxa de juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆3,𝑡

: 𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅4,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 = 𝑊𝐶

3,𝑡𝑁
𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡 + 𝐿2,𝑡

−𝜑3,𝑡
[︁
𝐿2,𝑡 − 𝜌2𝐿2,𝑡−1 − (1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶

3,𝑡𝑁
𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡)
]︁

;
(78)

(Restrição orçamentária da família impaciente sem moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝜑3,𝑡

: 𝐿2,𝑡 ≤ 𝜌2𝐿2,𝑡−1 + (1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶
3,𝑡𝑁

𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡). (79)

(Restrição dos empréstimos da família impaciente sem moradia própria)

3.2.4 Banqueiros

Os banqueiros resolvem o problema de maximização de utilidade, de modo a
otimizar o consumo bancário.

𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡4𝑙𝑜𝑔(𝐶4,𝑡 − 𝜂𝐶4,𝑡−1)

esse problema está sujeito a restrição orçamentária:

𝐶4𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1 + 𝐿𝑡 = 𝐷𝑡 +𝑅4,𝑡−1𝐿𝑡−1. (80)

Além disso, há uma restrição adicional de adequação de capital, oriunda do
Comitê de Basileia para Supervisão Bancária. Essa estabelece que o capital bancário
deve ser maior ou igual ao montante total emprestado. Tal qual é descrito abaixo.

𝐷𝑡 ≤ 𝛾𝐿𝑡 (81)

, em que 𝐿𝑡 = 𝐿1,𝑡 +𝐿2,𝑡 e 𝛾 representa a taxa de reserva compulsória estabelecida.
Aplicando otimização dinâmica sobre o problema supracitado, chega-se ao seguinte
Lagrangiano.

ℒ = 𝑚𝑎𝑥𝐸𝑡
∞∑︁
𝑡=0

𝛽𝑡4𝑙𝑜𝑔(𝐶4,𝑡 − 𝜂𝐶4,𝑡−1)−

𝜆4,𝑡[𝐶4,𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1 + 𝐿𝑡 −𝐷𝑡 −𝑅4,𝑡−1𝐿𝑡−1]−
𝜆4,𝑡𝜑4,𝑡[𝐷𝑡 − 𝛾𝐿𝑡].

(82)
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A resolução do lagrangiano por intermédio das derivadas parciais com relação
a cada variável estado resulta nas CPOs abaixo apresentadas.

𝜕ℒ
𝜕𝐶4,𝑡

: 𝜆4,𝑡 = 1
𝐶4,𝑡 − 𝜂𝐶4,𝑡−1

− 𝜂𝛽4

𝐸𝑡(𝐶4,𝑡+1) − 𝜂𝐶4,𝑡
; (83)

(Preço sombra 4)

𝜕ℒ
𝜕𝐷𝑡

: 1 − 𝜑4,𝑡 = 𝐸𝑡

(︃
𝜆4,𝑡+1

𝜆4,𝑡

)︃
𝛽4𝑅3,𝑡; (84)

(Remuneração dos depósitos bancários)

𝜕ℒ
𝜕𝐿𝑡

: 𝜑4,𝑡𝛾 − 1 = −𝛽4𝐸𝑡

(︃
𝜆4,𝑡+1

𝜆4,𝑡

)︃
𝑅4,𝑡; (85)

(Taxa de juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆4,𝑡

: 𝐶4𝑡 = 𝐷𝑡 +𝑅4,𝑡−1𝐿𝑡−1 −𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1 − 𝐿𝑡 + 𝜑4,𝑡[𝐷𝑡 − 𝛾𝐿𝑡]; (86)

(Restrição orçamentária dos banqueiros)

𝜕ℒ
𝜕𝜑4,𝑡

: 𝐷𝑡 = 𝛾𝐿𝑡. (87)

(Restrição do compulsório bancário)

3.2.5 Produtores de bens de consumo finais

As firmas produtoras de bens de consumo finais são varejistas e operam sob
concorrência perfeita. Elas compram bens intermediários diferenciados e agregam
os mesmos, transformando-os em bens finais. Esse processo ocorre conforme o agre-
gador Dixit e Stiglitz (1977), gerando a função de produção a seguir.

𝑌𝑡 = [
∫︁ 1

0
𝑌

𝜉−1
𝜉

𝑗,𝑡 ]
𝜉

𝜉−1 (88)

, em que 𝑌𝑡 é o bem final, 𝑌𝑗,𝑡 é o bem intermediário e 𝜉 > 1 denota a elasticidade de
substituição entre os bens intermediários, também representando o mark up, poder
de mercado, desse mercado. A firma varejista representativa maximiza o seu lucro
conforme a equação abaixo.

𝑚𝑎𝑥𝜋𝑡 = 𝑃𝑡𝑌𝑡 −
∫︁ 1

0
𝑃𝑗,𝑡𝑌𝑗,𝑡𝑑𝑗. (89)
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Substituindo a função de produção dada pela equação Equação 88, diferenci-
ando em relação a cada bem intermediário j resolvendo para 𝑌𝑗,𝑡 e, por fim, aplicando
novamente o agregador Dixit-Stiglitz chega-se à expressão:

𝑃𝑡 = [
∫︁ 1

0
𝑃 1−𝜉
𝑗,𝑡 𝑑𝑗]

1
1−𝜉 . (90)

Essa expressão denota o preço do bem final. Como esse setor opera em equi-
líbrio Walrasiano, os lucros são iguais a zero.

3.2.6 Produtores de bens de consumo intermediários

Os produtores de bens de consumo intermediário operam sob concorrência
monopolística e resolvem seu problema de otimização em dois estágios. Primeira-
mente, determinam o montante de insumos que desejam utilizar, minimizando seus
custos. Em seguida, determinam qual o preço do bem diferenciado produzido.

O primeiro estágio consiste em resolver o problema abaixo:

𝑚𝑖𝑛 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜
𝐿𝑗,𝑡,𝐾𝐶

𝑗,𝑡

= 𝑊𝐶
2,𝑡𝑁

𝐶
𝑡 +𝑅1,𝑡𝐾

𝐶
𝑡 (91)

, sujeito a seguinte função de produção:

𝑌𝑗,𝑡 = 𝐴𝑍,𝑡(𝐾𝐶
𝑡 )𝛼(𝑁𝐶

𝑡 )1−𝛼 (92)

, em que 𝐴𝑍,𝑡 denota o nível de tecnologia da economia, e é caracterizado como um
processo autorregressivo de ordem 1.
e 𝑁𝐶

𝑡 é a força de trabalho agregada do setor de produção de bens de consumo,
sendo dada pela equação:

𝑁𝐶
𝑡 = (𝑁𝐶

1,𝑡)𝜓1(𝑁𝐶
2,𝑡)𝜓2(𝑁𝐶

3,𝑡)𝜓3 . (93)

Resolvendo esse problema por otimização dinâmica, ou seja, derivando em
relação a cada fator de produção e manipulando algebricamente, chega-se as seguinte
expressões:

𝑊𝐶
1,𝑡 = 𝑐𝑚𝑡(1 − 𝛼)𝜓1

𝑌𝑡
𝑁1,𝑡

; (94)

(Salário pago pelo setor de produção de bens de consumo às famílias pacientes)

𝑊𝐶
2,𝑡 = 𝑐𝑚𝑡(1 − 𝛼)𝜓2

𝑌𝑡
𝑁2,𝑡

; (95)

(Salário pago pelo setor de produção de bens de consumo às famílias impacientes
com moradia própria)

𝑊𝐶
3,𝑡 = 𝑐𝑚𝑡(1 − 𝛼)𝜓3

𝑌𝑡
𝑁3,𝑡

; (96)
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(Salário pago pelo setor de produção de bens de consumo às famílias impacientes
sem moradia própria)

𝑅1,𝑡 = 𝑐𝑚𝑡𝛼
𝑌𝑡
𝐾𝐶
𝑡

. (97)

(Remuneração do capital dedicado ao setor de produção de bens de consumo)

, em que 𝑐𝑚𝑡 denota o preço sombra do uso de cada insumo e deve ser considerado
como o custo marginal.

Após determinar o montante de cada fator de produção que minimiza os
custos de produção, as firmas partem para o segundo estágio. Nesse é determinado
o preço dos bens intermediários gerados, conforme o problema de maximização a
seguir.

𝑚𝑎𝑥𝜋𝑗,𝑡
𝑃𝑗,𝑡

= 𝑃𝑗,𝑡𝑌𝑗,𝑡 −𝑊𝑡𝐿𝑗,𝑡 −𝑅1,𝑡𝐾
𝐶
𝑗,𝑡. (98)

Substituindo 𝑌𝑗,𝑡, 𝑊3,𝑡 e 𝑅1,𝑡, dados pelas equações (88), (203) e (204), obtém-
se:

𝑚𝑎𝑥𝜋𝑗,𝑡
𝑃𝑗,𝑡

= 𝑃𝑗,𝑡𝑃
𝜉
𝑗,𝑡𝑌𝑡 − 𝑐𝑚𝑡𝑃

−𝜉
𝑗,𝑡 𝑌𝑡. (99)

Resolvendo a condição de primeira ordem da equação acima com relação a
𝑃𝑗,𝑡 e manipulando algebricamente, chega-se ao preço do bem intermediário:

𝑃𝑗,𝑡 = 𝜉

𝜉 − 1𝑐𝑚𝑡; (100)

ou resolvendo para o custo marginal, tem-se:

𝑐𝑚𝑡 = 𝜉 − 1
𝜉

. (101)

3.2.7 Firmas da Construção Civil

As firmas da indústria da construção civil produzem novas moradias utili-
zando capital e força de trabalho, conforme abaixo.

𝐼𝐻𝑡 = 𝐴ℎ,𝑡(𝐾𝐻
𝑡 )𝛼((𝑁𝐻

1,𝑡)𝜓1(𝑁𝐻
2,𝑡)𝜓2(𝑁𝐻

3,𝑡)𝜓3)1−𝛼 (102)

, em que 𝐴ℎ,𝑡 consiste em um choque na capacidade produtiva de imóveis, basica-
mente um ganho de produtividade, e tem formato de um processo autoregressivo
AR(1). A resolução do problema de maximização dos lucros é sublinhada abaixo.

𝑚𝑎𝑥𝜋𝑡 = 𝑄𝐻
𝑡 𝐼𝐻𝑡 −𝑅2,𝑡𝐾

𝐻
𝑡 −𝑊𝐻

1,𝑡𝑁
𝐻
1,𝑡 −𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡 −𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡. (103)
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Ao se resolver o problema acima descrito para cada insumo, chega-se as
seguintes relações, que denotam as remunerações dos fatores produtivo, capital e
trabalho.

𝑊𝐻
1,𝑡 = (1 − 𝛼)𝜓1

𝐼𝐻𝑡

𝑁1,𝑡
; (104)

(Salário da indústria da construção civil pago às famílias pacientes)

𝑊𝐻
2,𝑡 = (1 − 𝛼)𝜓2

𝐼𝐻𝑡

𝑁2,𝑡
; (105)

(Salário da indústria da construção civil pago às famílias impacientes com moradia
própria)

𝑊𝐻
3,𝑡 = (1 − 𝛼)𝜓3

𝐼𝐻𝑡

𝑁3,𝑡
; (106)

(Salário da indústria da construção civil pago às famílias impacientes sem moradia
própria)

𝑅2,𝑡 = 𝛼
𝐼𝐻𝑡

𝐾𝐻
𝑡

. (107)

(Remuneração do capital dedicado à indústria da construção civil)

Sendo assim, os imóveis produzidos se acumulam ao longo do tempo conforme
a equação abaixo:

𝐻𝑡 = 𝐼𝐻𝑡 + (1 − 𝛿𝐻)𝐻𝑡−1 (108)
, em que 𝐻𝑡 = 𝐻1,𝑡 +𝐻2,𝑡 +𝐻3,𝑡.

3.2.8 Equilíbrio do modelo

O equilíbrio geral dessa economia pode ser obtido ao se considerar as restri-
ções orçamentárias de cada agente econômico, bem como a equação de equilíbrio no
mercado imobiliário, tal como segue.

𝑌𝑗,𝑡 = 𝐶1,𝑡 + 𝐶2,𝑡 + 𝐶3,𝑡 + 𝐶4,𝑡 + 𝐼𝑡 (109)
e

𝐻𝑡 = 𝐼𝐻𝑡 + (1 − 𝛿𝐻)𝐻𝑡−1. (110)
Desse modo, essa economia é caracterizada pelas seguintes variáveis endóge-

nas: 𝑌𝑗,𝑡, 𝐼𝐻𝑡, 𝐶1,𝑡, 𝐶2,𝑡, 𝐶3,𝑡, 𝐶4,𝑡, 𝐷𝑡, 𝐾𝐶
𝑡 , 𝐾𝐻

𝑡 , 𝐼𝐶𝑡 , 𝐼𝐻𝑡 , 𝑁𝐶
1,𝑡, 𝑁𝐶

2,𝑡, 𝑁𝐶
3,𝑡, 𝑁𝐻

1,𝑡, 𝑁𝐻
2,𝑡,

𝑁𝐶
𝐻,𝑡, 𝐻𝑡, 𝐻1,𝑡, 𝐻2,𝑡, 𝐻3,𝑡, 𝑊𝐶

1,𝑡, 𝑊𝐶
2,𝑡, 𝑊𝐶

3,𝑡, 𝑊𝐻
1,𝑡, 𝑊𝐻

2,𝑡, 𝑊𝐻
3,𝑡, 𝑅1,𝑡, 𝑅2,𝑡, 𝑅3,𝑡, 𝑅4,𝑡,𝐿1,𝑡,

𝐿2,𝑡, 𝑄𝐻
𝑡 , 𝑄𝑍

𝑡 , 𝐴𝑍,𝑡, 𝐴𝑗,𝑡, 𝐴𝑖,𝑡, 𝐴ℎ,𝑡, 𝜆1,𝑡, 𝜆2,𝑡, 𝜆3,𝑡, 𝜆4,𝑡, 𝜑2,𝑡, 𝜑3,𝑡.
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3.3 Calibração dos parâmetros
Para simulação do modelo, foram calibrados as posteriores de parâmetros ob-

tidos por diversos autores, por meio de estimação Bayesiana, conforme apresentado
na tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros de calibração

Símbolo Descrição Valor
𝛼 Proporção do capital na renda 0,448
𝜓1 Proporção da mão de obra da família 1 0,19
𝜓2 Proporção da mão de obra da família 2 0,54
𝜓3 Proporção da mão de obra da família 3 0,27
𝛽1 Taxa de substituição intertemporal 1 0,9925
𝛽2 Taxa de substituição intertemporal 2 0,94
𝛽3 Taxa de substituição intertemporal 3 0,94
𝛽4 Taxa de substituição intertemporal 4 0,945
𝛿𝐾𝐶 Depreciação do capital (bens de consumo) 0,015
𝛿𝐾𝐻 Depreciação do capital (produção de imóveis) 0,015
𝛿𝐻 Depreciação dos imóveis 0,01
𝛾 Taxa de reservas compulsórias 0,9
𝑚1 LTV empréstimos em função de imóveis 0,9
𝑚2 LTV empréstimos em função da renda 0,9
𝜌1 Peso inercial empréstimos 1 0,7
𝜌2 Peso inercial empréstimos 2 0,7
𝜌3 Inércia produção de bens de consumo 0,988
𝜌4 Inércia preferência por imóveis 0,992
𝜌5 Inércia na capacidade de pagamento 0,873
𝜌6 Inércia na capacidade de produção de imóveis 0,997
𝜌7 Inércia nas transferências governamentais 0,95
𝜂 Hábito no consumo 0,46
𝜎 Aversão ao risco relativo 0,52
𝜍 Elasticidade de substituição do trabalho 1

Fonte: Elaboração do autor

A maior parte dos parâmetros foi retirado do trabalho de Iacoviello (2015),
com o intuito de deixar a simulação mais fidedigna possível, para posterior compa-
ração dos resultados. As exceções foram a proporção da mão de obra das famílias
1, 2 e 3 na força de trabalho, denotadas por 𝜓1, 𝜓2 e 𝜓3, respectivamente. Essas
foram retiradas do trabalho de Alpanda e Zubairy (2016). Além disso, a taxa de
depreciação de imóveis e a inércia do choque na capacidade de produção de imó-
veis foram retirados de Mora-Sanguinetti e Rubio (2014) e Iacoviello e Neri (2010),
respectivamente.

Para análise dos choques estocásticos sobre as variáveis econômicas, considerou-
se distúrbios nos processos autogressivos de ordem 1, AR(1), supracitados. Em geral,
tomou-se desvio padrão de 0.01, que condiz em uma variação de 1%, por período,
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sendo recorrente na literatura empírica, por exemplo, em Gertler, Kiyotaki et al.
(2010), Iacoviello (2015) e Suh e Walker (2016).

4 Resultados e discussões
Nessa seção são apontados os resultados do comparativo entre as versões

canônicas de uma economia com e sem a inclusão de alugueis, tendo como intuito
examinar qual o efeito gerado pela adição desse mercado secundário. Além disso,
também são expostas análises para uma versão ampliada do modelo com alugueis,
em que foi acrescido a produção de imóveis e a concorrência monopolística na produ-
ção de bens de intermediários. A investigação do caso expandido permitiu listar os
resultados de mudanças na tecnologia produtora de imóveis, da inclusão de trans-
ferências governamentais para as famílias locatárias e da antecipação de notícias
relativas ao mercado de crédito.

4.1 Modelos canônicos com e sem a inclusão do mercado de alugueis
O modelo sem alugueis segue a estrutura registrada na versão canônica de

Iacoviello (2015), já o segundo modelo confrontado é a expansão do mesmo com o
aluguel imobiliário. Serão examinadas as funções impulso-resposta para choques de
produtividade total dos fatores na produção de bens de consumo - PTF; preferência
por imóveis, que é basicamente um choque de demanda por imóveis; e capacidade de
pagamento, que é compreendido como um choque em LTV, ou ainda uma variação
da sua renda mensal. Como um exercício adicional, será comparada a decomposição
da variância entre as versões.

4.1.1 Impactos de um choque na Produtividade Total dos Fatores

A análise de um choque na produtividade total de fatores é o exercício mais
comum conduzido nos modelos de Ciclo Reais de Negócios, ou Real Business Cycles
- RBC, em inglês. Sendo a equação 138 a simples denotação de um distúrbio esto-
cástico sobre a economia. Nesse caso, representa um avanço tecnológico que torna
os meios de produção e os agentes econômicos mais produtivos. Essa investigação
foi primeiro realizada por Kydland e Prescott (1982) e Long e Plosser (1983), mas
também no trabalho recente de Iacoviello (2005), em que também é incluído um
mercado de imóveis. Geralmente, ela é conduzida por meio de funções de impulso-
resposta e pela decomposição da variância, apurando a dinâmica econômica nos
períodos após a perturbação.

Conforme os autores supracitados, é esperado que um choque na produti-
vidade total dos fatores eleve o nível de produto, consequentemente, estimule o
investimento e a contratação de mais empregados, gerando mais renda às famílias
e maior nível de consumo. Desse modo, o aumento da renda de equilíbrio também
resultará na possibilidade de uma maior tomada de empréstimos hipotecários, que,
por sua vez, elevará o preço das habitações. Consequentemente, também se terá um
maior volume de crédito demandado, elevação das taxas de juros e da remuneração
dos depósitos de poupança.
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Desse modo, na figura 3 é feito um comparativo das funções de impulso-
resposta entre modelos canônicos com e sem alugueis para uma variação na produ-
tividade total dos fatores. Daí, verificando se os resultados do acréscimo do mercado
secundário de alugueis estão conforme a literatura empírica e caso não, quais as
inovações geradas sobre essa análise de política econômica.

Figura 3: Comparativo funções de resposta a impulsos - choque em PTF - modelos
com e sem alugueis

Fonte: elaboração do autor.

Pela figura 3, repara-se que a inclusão de alugueis não muda o comporta-
mento, sinal e trajetória, das variáveis perante o choque de PTF, seguindo o resul-
tado registrado em Iacoviello (2005), apresentado no apêndice A do trabalho. Como
principais diferenças, pode-se perceber as reduções nos efeitos sobre o produto, con-
sumo, investimento, empréstimos e preços dos imóveis para os primeiros períodos.
Isso provavelmente se deve ao fato de que a inclusão de alugueis diminui, por efeito
substituição, a demanda por imóveis e, consequentemente, os preços dos mesmos.
Por conseguinte, reduz os empréstimos e o efeito absoluto do crédito sobre consumo,
investimento e produto de equilíbrio da economia. A substitutibilidade entre imó-
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veis e alugueis já foi constatada na prática por diversos trabalhos, por exemplo,
Börsch-Supan e Pitkin (1988) Akerlof e Shiller (2015), Brando e Barbedo (2016).

4.1.2 Impactos de um choque de preferência por imóveis

Um choque de preferência por imóveis também pode ser entendido como uma
súbita procura das famílias por moradia própria, ou ainda, conforme a interpretação
de Suh (2012 apud YU, 2013), os agentes econômicos simplesmente passam a obter
maior utilidade do estoque de moradia.

O choque de preferência por imóveis tem o seu formato modelado na equação
139. A análise do seu efeito sobre a política econômica foi primeiramente realizada
por Iacoviello (2005) e, conforme o autor, espera-se que os mesmos elevem os preços
das habitações, consequentemente, possibilitando uma maior tomada de emprésti-
mos hipotecários para consumo ou demanda de bens duráveis. Daí, causando efeito
positivo sobre o produto agregado da economia.

O comparativo dos resultados para os modelos canônicos com e sem a inclusão
de alugueis, dado um choque de preferência por imóveis, estão expostos na figura
abaixo.
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Figura 4: Comparativo funções de resposta a impulsos - choque de preferência por
imóveis - modelos com e sem alugueis

Fonte: elaboração do autor.

Pela figura 4, observa-se que o comportamento das variáveis segue o padrão
exposto por Iacoviello (2005). Desse modo, dado um choque de preferência por
imóveis, há uma elevação na demanda por imóveis. Daí, como a oferta de habitações
é fixa nessa versão canônica, há um forte incremento nos preços dos imóveis. Para
as famílias impacientes que possuem imóveis, isso significa a possibilidade de uma
maior tomada de empréstimos hipotecários, sendo esses utilizados no consumo de
não duráveis. Consequentemente, amplia-se o produto agregado da economia.

Destaca-se que o confronto entre as versões com e sem alugueis diante de
um choque de preferência por habitações explicita um aumento no efeito sobre o
consumo, o investimento, os preços dos imóveis e, por fim, o produto agregado. Em
contrapartida, diminui a demanda por empréstimos. Essa mudança após a inclusão
de alugueis é provavelmente decorrente do fato de que agora as famílias poupadoras
tiveram suas restrições orçamentárias ampliadas pelo recebimento de alugueis. Daí,
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gastam mais demandando propriedade privada e consumindo. Quanto a queda no
montante total emprestado em contraste com a versão sem aluguel imobiliário, tem-
se que ao representar a existência de famílias locatárias, ou seja, que não possuem
moradia própria, significa uma redução no colateral de empréstimos de uma parcela
da população. Desse modo, esse agente representativo só tem acesso ao crédito dando
como garantia uma parcela dos seus salários. Essa mudança no orçamento familiar
após o recebimento de alugueis foi constatado por Smith, Rosen e Fallis (1988)
e Arnott (1995), ao estudar os efeitos de controles públicos sobre o mercado de
alugueis.

4.1.3 Impactos de um choque na disposição dos banqueiros à emprestar

O choque de LTV, aqui denotado como uma variação na disposição dos ban-
queiros à emprestar para as famílias impacientes, foi primeiramente registrado em
Iacoviello (2015), a partir da introdução da intermediação financeira em um modelo
DSGE. Esse autor aponta que uma flexibilização das condições de crédito favorece
a tomada de empréstimos, aumentando o consumo, demanda por imóveis e, con-
sequentemente, o produto agregado da economia. Em contraste, tem como efeito
negativo o aumento dos juros pagos. Esse distúrbio, tem, portanto, o formato apre-
sentado na equação 210.

Nesse sentido, na figura5, pela comparação entre os modelos básicos com e
sem alugueis, é verificado se há alguma mudança sobre o efeito de um choque no
LTV.
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Figura 5: Comparativo funções de resposta a impulsos - choque de capacidade de
pagamentos - modelos com e sem alugueis

Fonte: elaboração do autor.

Pelo exposto na figura 5, um choque de LTV gera funções de resposta a
impulsos similares para ambos os modelos, com e sem a inclusão de alugueis. Na
versão com alugueis, o efeito sobre as variáveis é reduzido. Isso acontece pois a
inclusão de famílias locatárias significa a ausência de imóveis que possam ser dados
como colateral de empréstimos para esse grupo. Desse modo, reduz-se a tomada de
empréstimos, por conseguinte, a demanda por imóveis, consumo e produto agregado
da economia.

Adicionalmente, percebe-se que a maior facilidade para tomada de emprés-
timos faz com que as famílias pacientes e impacientes impulsionem a demanda por
imóveis e, consequentemente, os preços dos mesmos. Como o valor cobrado como
aluguel é ajustado com base nos preços das moradias, esse também sobe, reduzindo
à sua procura.
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4.1.4 Decomposição da variância

Adicionalmente, faz-se uma análise comparativa das decomposições das va-
riâncias entre os dois modelos. Com isso, pode ser identificado o efeito de cada
choque sobre o desvio padrão das variáveis econômicas com relação aos seus valores
de estado estacionário, conforme a tabela abaixo.

Tabela 3: Comparativo decomposição da variância (%)

PTF Preferência por habitação Capacidade de pagamento

Variável Sem alugueis Com alugueis Sem alugueis Com alugueis Sem alugueis Com alugueis

Y 59.84 64.29 5.28 5.75 34.88 29.96
C 16.37 18.48 16.09 16.6 67.54 64.91
I 88.42 91.62 5.49 3.08 6.09 5.3
H 35.93 7.99 33.52 24.27 30.56 67.74
QH 6.13 7.87 18.91 12.77 74.96 79.36
D 37.84 42.07 41.16 38.62 21 19.31
L 52.18 42.07 24.135 38.62 23.685 19.31
R1 33.73 34.29 16.42 16.16 49.86 49.55
R2 31.36 31.78 16.94 16.77 51.7 51.46
R3 49.73 53.36 9.87 9.02 40.4 37.62
N 18.95 36.23 63.77 31.74 17.28 32.02

Fonte: elaboração do autor.

De acordo com a Tabela 3, pode-se perceber que a inclusão do mercado
de alugueis imobiliários altera significativamente os resultados da decomposição da
variância.

Especificamente, com a presença de alugueis, o choque de PTF passa a ter
maior efeito sobre o produto, consumo, investimento, poupança - via depósitos,
oferta de trabalho, taxa de juros dos empréstimos e preços dos imóveis. Simultane-
amente, é constatada uma redução no impacto sobre os imóveis e o montante total
de empréstimos.

De todas essas mudanças, a que mais chama atenção foi a drástica queda
na resposta da demanda por imóveis há uma oscilação da produtividade total dos
fatores, saindo de 35,93% para 7,99%. Esse resultado é provavelmente explicado pelo
fato de que a inclusão do mercado de alugueis possibilita as famílias impacientes
decidirem entre alugar ao invés de comprar moradia própria. Com isso, a procura
por habitação própria passa a ocorrer mais em função da taxa de juros cobrada
pelos empréstimos e a disponibilidade creditícia da economia, conforme relatado em
Akerlof e Shiller (2015).

Em seguida, é importante ressaltar o decréscimo do efeito sobre a demanda
por empréstimos. O mesmo saiu de 52,18% para 42,07%. Como justificativa, há o
argumento de que a existência de famílias impacientes sem moradia própria, loca-
tárias, revela uma pior composição patrimonial de uma parcela da população, que
são demandantes de empréstimos. Isso, pois, no modelo canônico, esses grupos fa-
zem parte das famílias impacientes e utilizavam seus imóveis como colateral para a
tomada de crédito.

Outro importante achado, no que concerne ao choque de PTF, é que há uma
forte elevação na variabilidade da oferta de trabalho para o modelo com aluguel
imobiliário, saindo de 18,95% para 36,23%. Esse fenômeno se deve a inclusão do
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terceiro agregado familiar, que não possui imóveis e tem o seu consumo intertemporal
obtido apenas a partir do salário recebido.

O choque de preferência por habitações não altera muito a decomposição da
variância entre os dois modelos para a maior parte das variáveis,. Exceções ocor-
rem para demanda por imóveis, que saiu de 33,52% para 24,77% e do preço das
habitações, que caiu de 18,91% para 12,77%. Sendo esses resultados explicados pela
substituição da aquisição de moradia própria por alugueis. Quanto ao choque na
capacidade de pagamento, evidencia-se que o mesmo cresce seu poder explicativo
sobre a variância da oferta de trabalho, saindo de 17,28% para 32,02% e também
passa a ser o maior responsável pelas oscilações da demanda por imóveis, subindo de
30,56% para 67,74% e do preço dos imóveis, saindo de 74,96% para 79,36%. Como
explicação, tem-se que na existência de boas condições para tomada de empréstimos
para aquisição de novas moradias ou consumo, as famílias ofertem mais trabalho.
Desse modo, auferem maiores ganhos, que através do mercado de crédito, convertem
em consumo intertemporal.

4.2 Modelo ampliado
Analisado o comparativo entre os modelos com e sem a inclusão de alugueis,

parte-se para a análise do modelo ampliado. O objetivo desse estudo complementar
foi de identificar e apreciar os efeitos de choques de política econômica sobre as
variáveis, dentro de uma estrutura mais completa contendo a indústria da construção
civil. Adicionalmente, faz-se o exame da decomposição da variância.

Nesse sentido, investiga-se as funções de impulso resposta para choques na
capacidade de produção de imóveis, transferências governamentais e antecipação de
notícias relacionadas à oferta de crédito para a economia, conforme a figura 6. Além
disso, também é checada a decomposição da variância, apresentada na Tabela 4.
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Figura 6: Funções de impulso-resposta para diversos choques

Fonte: elaboração do autor.
Nota: escolhidas apenas as principais variáveis relativas ao ciclo de negócios e mercado imobiliário.
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4.2.1 Impactos de um choque na produtividade total dos fatores

De acordo com a análise da figura 6, percebe-se que a função de resposta a
impulso para choques na produtividade total dos fatores tem resultados similares
para os modelos canônico e ampliado. Desse modo, um aumento da eficiência pro-
dutiva eleva o produto de equilíbrio e estimula o investimento. Daí, o maior nível
de renda amplia o consumo, o aluguel de imóveis, a demanda por habitações e por
empréstimos.

Ao contrário de Yu (2013), aponta-se um ganho permanente, em decorrência
de um impulso tecnológico, de modo que, as variáveis econômicas, com exceção do
investimento, não retornam tão rapidamente para os seus valores de estado estaci-
onário. A explicação para esse fato foi encontrada no trabalho de Gertler e Karadi
(2011), em que os autores relatam que um choque de PTF diminui o spread do cré-
dito, facilitando a tomada de empréstimos e elevando o nível do produto agregado
da economia perenemente.

4.2.2 Impactos de um choque na preferência por imóveis

A análise da resposta das variáveis econômicas para um choque na preferência
por imóveis para a economia ampliada também teve resultados parecidos com os do
modelo canônico. Nesse sentido, essa maior procura por imóveis, levou ao aumento
no preço dos mesmos, possibilitando uma maior tomada de empréstimos, aquecendo
a economia, elevando consumo, investimento e produto agregado. A exceção ocorreu
no que tange os alugueis imobiliários, que agora tiveram sinal negativo ao choque.

Esse contraste no que concerne a demanda por alugueis é provavelmente
devido ao fato de que a maior demanda por habitações amplia os preços das mesmas,
o que é um indexador do valor cobrado pela locação de residências. Esse fenômeno
não foi captado anteriormente no modelo canônico, pois nesse não havia a inclusão
da indústria da construção civil, que dá mais rigidez às variações do produto de
equilíbrio. Ou seja, na versão de economia precedente não era captado que a elevação
da renda das famílias sem moradia própria, locatárias, fosse menor que o acréscimo
nos preços dos alugueis.

4.2.3 Impactos de um choque na capacidade de pagamento

Para um aumento no LTV, quase todas as variáveis econômicas responderam
analogamente ao exposto na versão canônica. A ampliação da capacidade de tomada
de empréstimos pelas famílias elevou a demanda por imóveis, o consumo e o pro-
duto de equilíbrio da economia, tendo como única contrapartida a redução dos da
procura dos alugueis. Esse último fato já era esperado, na medida em que a maior
flexibilização orçamentárias gera efeito riqueza sobre as famílias, consequentemente,
levando a substituição de alugueis por moradias próprias.

A única divergência encontrada em relação ao caso mais básico ocorreu no
comportamento do investimento, tendo esse passado a ser positivo, ao final do cho-
que estocástico. Isso pois, com a inclusão da indústria de construção civil, a substi-
tuição entre o consumo de não duráveis por habitações, na medida em que ampliou
a produção de imóveis, elevou o investimento nesse setor. Daí, se ampliou o inves-



52

timento agregado da economia, denotado como a soma do capital empregado nos
setores produtores de bens de consumo e de moradias.

4.2.4 Impactos de um choque na tecnologia produtora de imóveis

O choque na capacidade de produção de imóveis elevou a produção dos mes-
mos e, por conseguinte, reduziu o seu preço. Apesar dessa queda no valor das mo-
radias, os empréstimos hipotecários, que são concedidos em função de uma fração
do valor das casas, não foram afetados negativamente. Esse fato se deve aos ganhos
salarias ocorridos na indústria da construção civil, conforme é ilustrado na figura
7. Isso pois, uma parcela dos rendimentos das famílias consiste na outra variável
determinante da equação de empréstimos e colateral exigido.

Figura 7: Funções de impulso-resposta para diversos choques

Fonte: elaboração do autor.

Adicionalmente, percebe-se que um choque de produtividade na tecnologia
produtora de imóveis reduz a demanda por alugueis, via efeito substituição, bem
como amplia os níveis de consumo e produto de equilíbrio. Essa economia mais
aquecida é ainda decorrente do incremento salarial na indústria da construção civil.
Salienta-se que esses resultados supracitados foram apontados anteriormente por
Iacoviello e Neri (2010), em seu modelo sem a presença de alugueis.

4.2.5 Efeitos de um choque de transferências governamentais

Conforme ilustrado no antepenúltimo choque da Figura 6, o choque de trans-
ferências governamentais revela que um aumento na destinação de recursos para as
sem moradia própria aumenta a demanda por alugueis, o consumo, a demanda por
imóveis e o produto agregado da economia. Em contraste, há um desinvestimento.

Esses resultados têm embasamento no fato de que a ampliação do rendimento
das famílias locatárias significa maior preço do aluguel e não duráveis. Como os
imóveis locados e as firmas produtoras de bens de consumo pertencem as famílias
mais abastadas, há uma flexibilização da restrição orçamentárias dessas últimas. Por
conseguinte, amplia-se a demanda por imóveis, mas não a tomada de empréstimos.

A resposta do consumo ao aumento do gasto governamental via transferências
foi encontrada por outros estudos, por exemplo, Galí, López-Salido e Vallés (2007).
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4.2.6 Impactos de uma antecipação de notícias relativas as condições creditícias

A investigação do efeito da antecipação de notícias sobre alguma variável
econômica, também denominado de News Shocks, foi estudado por diversos auto-
res, a citar: Lambertini, Mendicino e Punzi (2013b), Lambertini, Mendicino e Punzi
(2013b) e Gomes e Mendicino (2015). Conforme os mesmos, aponta-se que as ex-
pectativas e crenças dos agentes econômicos sobre os ciclos de Boom ou recessão
acabam por levar a economia a fortes oscilações.

Diferentemente dos trabalhos acima elencados, que testam choques de an-
tecipação de notícias sobre regras de política monetária à la Taylor (1993), aqui é
testado expectativas quanto à notícias relativas ao mercado de crédito, especifica-
mente, da disposição a emprestar dos banqueiros.

A antecipação de notícias relativas a condições creditícia da economia simu-
lada nesse estudo é representada pela última parte da figura 6. Conforme é ilustrado,
esse choque, inicialmente, ao mudar as expectativas sobre a capacidade de tomada
de empréstimos, levou as famílias a reduzirem o consumo e o aluguel em detrimento
da aquisição de moradia própria. De acordo com Lambertini, Mendicino e Punzi
(2013b), esse fenômeno se deve ao fato desses agentes econômicos estarem prevendo
que a maior flexibilização do crédito, favorecerá a compra de residências e ampliará
os seus preços.

Com a efetiva expansão do montante total emprestado e da maior demanda,
ocorre de fato uma valorização no preço dos ativos imobiliários. O maior volume de
recursos na economia leva ao crescimento do produto e e do investimento agregado
da mesma, estando esse resultado conforme Tomura (2013) e Gomes e Mendicino
(2015).

4.2.7 Análise da decomposição da variância do modelo ampliado

Com o intuito de examinar a variabilidade das variáveis econômicas do mo-
delo ampliado, procede-se para a análise da decomposição da variância, conforme a
Tabela 4, abaixo apresentada.
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Tabela 4: Decomposição da variância por choque (em %)

PTF Preferência
por imóveis LTV Produção

de imóveis
Transferências
governamentais

News
Shock

GDP 54.5 0.61 30.57 11.46 0.41 2.45
C 28.22 10.79 42.65 10.29 5.1 2.95
IH 17.14 22.85 10.36 39.45 0.22 9.97
H 30.29 12.05 37.5 12.02 0.02 8.12
H2 31.43 10.96 38.17 14.83 0.21 4.4
QZ 35.05 11.69 38.86 6.98 0.05 7.37
QH 17.32 21.3 34.33 15.57 8.67 2.82
D 32.04 7.98 34.05 2.21 0.1 23.62
L 32.04 7.98 34.05 2.21 0.1 23.62
NC 20.66 3.06 30.95 33.9 0.49 10.94
NH 28.41 3.46 31.02 24.78 0.19 12.14
WC 35.52 3.41 11.53 37.3 0.26 11.98
WH 36.33 2.31 19.57 33.42 0.26 8.11

Fonte: elaboração do autor.

Pelo exposto na Tabela 4, percebe-se que o choque de Produtividade Total
de Fatores é o responsável pela maior parte da volatilidade das variáveis do mo-
delo. Desse modo, seguindo o resultado esperado pela revisão da literatura empírica
envolvendo Ciclos Reais de Negócios. Assim, uma mudança nos níveis de produtivi-
dade da economia explica mais de 54% das variações do produto de equilíbrio e em
torno de 30% do consumo, demanda por imóveis e alugueis, empréstimos e mercado
de trabalho.

O choque no LTV, ou seja, na disposição dos banqueiros em emprestar para
as famílias, tem papel coadjuvante nas oscilações dos níveis de equilíbrio Walrasiano
de algumas variáveis econômicas como o produto agregado e a oferta de trabalho.
No entanto, é o principal determinante das variações do montante total emprestado,
34%, e por conseguinte do consumo, 42%, e da demanda por imóveis, 37%, e alugueis,
38%. Desse modo, é também definidor dos preços dos bens de consumo durável
e não durável. Esse resultado, segue Akerlof e Shiller (2015) que constataram o
forte efeito das variáveis relacionadas ao mercado creditício sobre a economia diante
da possibilidade de alugar ou comprar moradia própria. Além disso, corrobora o
trabalho de Gomes e Mendicino (2015), que enfatiza o papel do crédito na economia.

Como um terceiro destaque, está o choque na capacidade de produção de
imóveis, que apesar de desempenhar um pequeno papel sobre o produto agregado
da economia, 10%, é bastante relevante para as oscilações no mercado de trabalho.
Desse modo, impacta fortemente a oferta de trabalho e o salário real pago ao re-
querer bastante força de trabalho para esse setor, em períodos expansivos. Assim,
responde por mais de 30% das variações nos níveis de emprego e remuneração dos
trabalhadores.

O choque de preferência por imóveis é bastante influente, acima de 10%
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apenas sobre o consumo e às variáveis relativas ao mercado habitacional. Uma vez
que, a possibilidade de alugar moradia ao invés de comprar faz com que a demanda
dessas esteja mais relacionado a disposição à emprestar dos banqueiros, baixas taxas
de juros, enfim, facilidades à tomada de crédito.

As transferências governamentais, na medida em que atingem apenas uma
fração da população, a saber, as famílias impacientes sem moradia própria e pro-
piciam apenas uma renda provisória, não atuam fortemente no desempenho de ne-
nhuma variável econômica. As exceções são o consumo, 5% e o preço dos imóveis,
8%. Essa última, em função da maior demanda por alugueis impactar negativamente
a demanda por casa própria.

Quanto a antecipação de notícias relativas as condições creditícias da econo-
mia, tem-se que as mesmas são bastante relevantes na volatilidade dos empréstimos,
24% e do mercado de trabalho, 12%. Isso provavelmente decorre do fato das famílias
adiarem a tomada de empréstimos frente à uma melhora futura das condições de to-
mada, por exemplo, da disposição dos banqueiros à emprestar. Da mesma forma, as
famílias buscam ofertar mais trabalho para futuramente poderem tomar um maior
montante de empréstimos, com base em seus rendimentos.

5 Considerações Finais
Essa dissertação teve como objetivo a análise do efeito da inclusão do mer-

cado de imóveis sobre o crédito e o Ciclo Real dos Negócios. Para isso, foi examinado
choques de política econômica em uma estrutura contendo o mercado de alugueis,
pois esse, apesar de ser secundário ao imobiliário, é bastante significativo para a mai-
oria das economias. Nesse sentido, foram investigadas mudanças na produtividade
total dos fatores, preferência por imóveis, capacidade de pagamento , LTV, tecno-
logia produtora de imóveis, transferências governamentais e antecipação de notícias
relativas ao mercado de crédito.

Especificamente, o trabalho inicia-se com a construção de modelos de Equi-
líbrio Geral Dinâmico e Estocástico - DSGE. Em seguida, são simulados os efeitos
dos choques acima mencionados sobre as variáveis econômicas. Depois, é traçado um
comparativo entre os resultados das economias canônicas com e sem alugueis. Logo
após, veio a análise do caso ampliado, sendo esse dotado de uma indústria da cons-
trução civil produtora de imóveis, hábito no consumo e concorrência monopolística
na produção de bens intermediários. Por fim, baseado nos passos previamente men-
cionados, é feito um debate sobre a relação econômica evidenciada, enunciando-se
as conclusões do estudo.

A análise aplicada neste trabalho permitiu tecer algumas considerações im-
portantes. Em primeiro lugar, tem-se que a inclusão do aluguel imobiliário manteve
o comportamento das variáveis do modelo em conformidade com o revisado na li-
teratura empírica. Desse modo, a preservação dos sinais e das trajetórias esperadas
significa que a estrutura proposta não contrapõe os modelos tradicionais de Ciclos
Reais de Negócios. Em segundo lugar, a adição do mercado secundário de alugueis
permitiu examinar como a decisão entre comprar ou alugar moradia impacta nas
variáveis agregadas da economia na presença de choques estocásticos. Esse segundo
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ponto leva inclusive ao terceiro achado, que consiste no maior papel do crédito na
economia. Daí, a disposição a emprestar dos banqueiros para as famílias impacien-
tes, captado pelo choque no parâmetro LTV, passar a ser o segundo maior definidor
das oscilações de curto prazo e médio prazo da economia, perdendo apenas para a
Produtividade Total dos Fatores.

Afirma-se que esse estudo tem como principal limitação o fato de que é re-
alizado a partir de uma simulação computacional com parâmetros estimados por
outros autores. Assim, trabalhos futuros que utilizem as observações longitudinais
das variáveis propostas na estrutura dessa dissertação podem captar informações
mais detalhadas. Em especial, se estimados por métodos capazes de captar não-
linearidades e mudanças de regime, como os modelos Markovianos. Dentre inúme-
ras possibilidades, cita-se: detecção de limiares de mudança de comportamento das
famílias entre curto, médio e longo prazos; investigação da existência de intransiti-
vidades na decisão entre compra ou aluguel de moradia; análise da velocidade de
convergência e retorno para o estado estacionário das variáveis econômicas, após um
choque estocástico; cálculo de variação compensatória da substituição entre aluguel
e moradia própria, dado pelo efeito renda proporcionado para as famílias pacientes,
toda vez em que uma nova casa é alugada; exame de diferenças paramétricas entre
os modelos com e sem inclusão de alugueis, dentro de um intervalo de confiança de
95%.
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APÊNDICE A – Equações do modelo canônico

Famílias pacientes:

𝐴𝑗,𝑡
𝐻1,𝑡

+ 𝐸𝑡

(︃
𝛽1𝑄𝐻,𝑡+1

𝐶1,𝑡+1

)︃
= 𝑄𝐻,𝑡

𝐶1,𝑡
; (111)

(Demanda por imóveis da família paciente)

𝑊1,𝑡

𝐶1,𝑡
= 1

1 −𝑁1,𝑡
; (112)

(Oferta de trabalho da família paciente)

𝐶1,𝑡+1

𝐶1,𝑡
= 𝛽1𝐸𝑡 [𝑅1,𝑡+1 + (1 − 𝛿)] ; (113)

(Remuneração do capital / Equação de Euler)

𝑄𝐻
𝑡 −𝑄𝑍

𝑡 = 𝛽1𝐸𝑡

(︃
𝐶1,𝑡𝑄

𝐻
𝑡+1

𝐶1,𝑡+1

)︃
; (114)

(Equação do aluguel)

𝑅2,𝑡 = 1
𝛽1
𝐸𝑡

(︃
𝐶𝑡+1

𝐶1,𝑡

)︃
(115)

(Remuneração dos depósitos)

𝐶1,𝑡 +𝐾𝑡 +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 −𝐻1,𝑡−1) + (𝐻2,𝑡 −𝐻2,𝑡−1)] =

[𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝑡−1 +𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 +𝑊1,𝑡𝑁1,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡;

(116)

(Restrição orçamentária / Consumo da família paciente)

Famílias impacientes com moradia própria

𝐴𝑗,𝑡
𝐻3,𝑡

+ 𝜑2,𝑡

𝐶2,𝑡
(1 − 𝜌1)𝑚1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅3,𝑡

)︃
+ 𝛽2𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1

𝐶2,𝑡+1

)︃
= 𝑄𝐻

𝑡

𝐶2,𝑡
; (117)
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(Demanda por imóveis da família impaciente)

𝑊2,𝑡

𝐶2,𝑡
+ 𝜑2,𝑡

𝐶2,𝑡
(1 − 𝜌1)𝑚2𝑊2,𝑡 = 1

1 −𝑁2,𝑡
; (118)

(Oferta de trabalho da família impaciente com moradia própria)

1
𝛽2
𝐸𝑡

(︃
𝐶2,𝑡+1

𝐶2,𝑡

)︃
= 𝑅3,𝑡 + 𝐸𝑡(𝜑2,𝑡+1𝜌1)

1 − 𝜑2,𝑡
; (119)

(Taxa de juros dos empréstimos)

𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 −𝐻3,𝑡−1) +𝑅3,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 −𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡 − 𝐿1,𝑡 =

−𝜑2,𝑡

[︃
𝐿1,𝑡 − 𝜌1𝐿1,𝑡−1 − (1 − 𝜌1)

[︃
𝑚1𝑄

𝐻
𝑡

𝐻3,𝑡

𝑅3,𝑡
+𝑚2𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡

]︃]︃
;

(120)

(Restrição orçamentária / Consumo da família impaciente com moradia própria)

𝐿1,𝑡 = 𝜌1𝐿1,𝑡−1 + (1 − 𝜌1)
[︃
𝑚1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1

𝐻3,𝑡

𝑅3,𝑡

)︃
+𝑚2𝑊2,𝑡𝑁2,𝑡

]︃
; (121)

(Empréstimos 1)

Famílias impacientes sem moradia própria

𝑄𝑍
𝑡 = 𝐶3,𝑡

𝐴𝑗,𝑡
𝐻2,𝑡

; (122)

(Demanda por imóveis de aluguel)

𝑊3,𝑡

𝐶3,𝑡
[1 + 𝜑3,𝑡(1 − 𝜌2)𝑚2] = 1

1 −𝑁3,𝑡
; (123)

(Oferta de trabalho da família impaciente sem moradia própria)

(︃
𝐶3,𝑡+1

𝐶3,𝑡

)︃(︃
1
𝛽3

)︃
= [𝑅3,𝑡 − 𝐸𝑡 (𝜑3,𝑡+1𝜌2)]

1 − 𝜑3,𝑡
; (124)

(Taxa de juros dos empréstimos)

𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 −𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡 − 𝐿2,𝑡 =

−𝜑3,𝑡 [𝐿2,𝑡 − 𝜌2𝐿2,𝑡−1 − (1 − 𝜌2)𝑚2𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡] ;
(125)



63

(Restrição orçamentária / Consumo da família impaciente sem moradia própria)

𝐿2,𝑡 = 𝜌2𝐿2,𝑡−1 + (1 − 𝜌2)𝑚2𝑊3,𝑡𝑁3,𝑡; (126)

(Empréstimos 2)

Banqueiros
(︃
𝐶4,𝑡+1

𝐶4,𝑡

)︃(︃
1
𝛽4

)︃
= 𝑅2,𝑡

(1 − 𝜑4,𝑡)
; (127)

(Preço sombra 4 / Restrição do compulsório bancário)

(︃
𝐶4,𝑡

𝐶4,𝑡+1

)︃
𝛽4𝑅3,𝑡 = 1 − 𝛾𝜑4,𝑡 (128)

(Juros dos empréstimos)

𝐶4,𝑡 +𝑅2,𝑡−1𝐷𝑡−1 + 𝐿1,𝑡 + 𝐿2,𝑡 −𝐷𝑡 −𝑅3,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 = 𝜑4,𝑡(𝛾𝐿1,𝑡 + 𝛾𝐿2,𝑡 −𝐷𝑡);
(129)

(Restrição orçamentária / Consumo do banqueiro)

𝐷𝑡 = 𝛾(𝐿1,𝑡 + 𝐿2,𝑡); (130)

(Reserva compulsória dos depósitos)

Firmas

𝑌𝑡 = 𝐴𝑧,𝑡𝐾
𝛼
𝑡 (𝑁𝜓1

1,𝑡𝑁
𝜓2
2,𝑡𝑁

𝜓3
3,𝑡 )(1−𝛼); (131)

(Função de produção)

𝑅1,𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡
𝐾𝑡

; (132)

(Remuneração do capital)

𝑊1,𝑡 = 𝜓1(1 − 𝛼) 𝑌𝑡
𝑁1,𝑡

; (133)

(Salário da família paciente)

𝑊2,𝑡 = 𝜓2(1 − 𝛼) 𝑌𝑡
𝑁2,𝑡

; (134)
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(Salário da família impaciente com moradia própria)

𝑊3,𝑡 = 𝜓3(1 − 𝛼) 𝑌𝑡
𝑁3,𝑡

; (135)

(Salário da família impaciente sem moradia própria)

Investimento / Movimentação do capital

𝐾𝑡 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 + 𝐼𝑡; (136)

(Equação de acumulação do capital)

Condição de equilíbrio do mercado imobiliário

𝐻1,𝑡 +𝐻2,𝑡 +𝐻3,𝑡 = 1; (137)

(Condição de equilíbrio do mercado imobiliário)

Equações dos choques

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑧,𝑡) = 𝜌3𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑧,𝑡−1) + 𝑒1; (138)

(Choque de produtividade total dos fatores / tecnologia)

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑗,𝑡) = 𝜌4𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑗,𝑡−1) + 𝑒2; (139)

(Choque de preferência por imóveis)

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡) = 𝜌4𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡−1) + 𝑒3; (140)

(Choque de capacidade de pagamento)
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APÊNDICE B – Estado estacionário do modelo canônico

O estado estacionário de cada variável tem o seguinte formato.
Famílias pacientes:

𝐻1,𝑠𝑠 = 𝐴𝑗,𝑠𝑠
1 − 𝛽1

𝐶1,𝑠𝑠

𝑄𝐻
𝑠𝑠

; (141)

𝑁1,𝑠𝑠 = 1 − 𝐶1,𝑠𝑠

𝑊𝑠𝑠

; (142)

𝑅1,𝑠𝑠 = 1
𝛽1

− (1 − 𝛿); (143)

𝑄𝑍
𝑠𝑠 = (1 − 𝛽1)𝑄𝐻

𝑠𝑠; (144)

𝑅2,𝑠𝑠 = 1
𝛽1

; (145)

𝐶1,𝑠𝑠 = 𝑊𝑠𝑠𝑁1,𝑠𝑠 +𝑄𝑍
𝑠𝑠𝐻2,𝑠𝑠 −

(︃
1 − 1

𝛽1

)︃
𝐾𝑠𝑠 − (1 −𝑅2,𝑠𝑠)𝐷𝑠𝑠. (146)

Famílias impacientes com moradia própria:

𝐻3,𝑠𝑠 = 𝐶2,𝑠𝑠

𝑄𝐻
𝑠𝑠

𝑅3,𝑠𝑠𝐴𝑗,𝑠𝑠
(1 − 𝛽2)𝑅3,𝑠𝑠 − 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚1

; (147)

𝑁2,𝑠𝑠 = 1 − 𝐶2,𝑠𝑠

𝑊𝑠𝑠

[︃
1

1 + 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚2

]︃
(148)

𝜑2,𝑠𝑠 = 𝛽2

1 + 𝜌1𝛽2

[︃
𝑅3,𝑠𝑠 − 1

𝛽2

]︃
; (149)
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𝐶2,𝑠𝑠 = 𝑊𝑠𝑠𝑁2,𝑠𝑠(1 − 𝜑2,𝑠𝑠𝑚2) + 𝐿1,𝑠𝑠 [(1 −𝑅3,𝑠𝑠)

−𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1) + 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚1

(︃
𝑄𝐻
𝑠𝑠𝐻3,𝑠𝑠

𝑅3,𝑠𝑠

)︃
;

(150)

𝐿1,𝑠𝑠 = 𝑚1
𝑄𝐻
𝑠𝑠𝐻3,𝑠𝑠

𝑅3,𝑠𝑠
+𝑚2𝑊𝑠𝑠𝑁2,𝑠𝑠. (151)

Famílias impacientes sem moradia própria:

𝐻2,𝑠𝑠 = 𝐶3,𝑠𝑠𝐴𝑗,𝑠𝑠
𝑄𝑧
𝑠𝑠

; (152)

𝑁3,𝑠𝑠 = 1 − 𝐶3,𝑠𝑠

𝑊𝑠𝑠

1
1 + 𝜑3,𝑠𝑠(1 − 𝜌2)𝑚2

; (153)

𝜑3,𝑠𝑠 = 𝛽3

1 + 𝛽3𝜌2

(︃
1
𝛽3

−𝑅3,𝑠𝑠

)︃
; (154)

𝐶3,𝑠𝑠 = 𝑊𝑠𝑠𝑁3,𝑠𝑠 [1 + 𝜑3,𝑠𝑠(1 − 𝜌2)𝑚2]
−𝑄𝑍

𝑠𝑠𝐻2,𝑠𝑠 + 𝐿2,𝑠𝑠[(1 −𝑅3,𝑠𝑠) − 𝜑3,𝑠𝑠(1 − 𝜌2)];
(155)

𝐿2,𝑠𝑠 = 𝑚2𝑊𝑠𝑠𝑁3,𝑠𝑠; (156)

Banqueiros:

𝜑4,𝑠𝑠 = 1 − 𝛽4𝑅2,𝑠𝑠; (157)

𝑅3,𝑠𝑠 = 1
𝛽4

(1 − 𝛾𝜑4,𝑠𝑠); (158)

𝐶4,𝑠𝑠 = 𝐷𝑠𝑠(1 + 𝜑4,𝑠𝑠 −𝑅2,𝑠𝑠) + 𝐿𝑠𝑠 (𝑅3,𝑠𝑠 − 1 − 𝛾𝜑4,𝑠𝑠) ; (159)

𝐷𝑠𝑠 = 𝛾𝐿𝑠𝑠. (160)
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Firmas:

𝑅1,𝑠𝑠 = 𝛼
𝑌𝑠𝑠
𝐾𝑠𝑠

; (161)

𝑊𝑠𝑠 = (1 − 𝛼)𝑌 𝑠𝑠
𝑁𝑠𝑠

; (162)

𝑌𝑠𝑠 = 𝐴𝑍,𝑠𝑠𝐾
𝛼
𝑠𝑠𝑁

1−𝛼
𝑠𝑠 . (163)

Agregação do trabalho:

𝑁𝑠𝑠 = 𝜔1𝑁1,𝑠𝑠 + 𝜔2𝑁2,𝑠𝑠 + 𝜔3𝑁3,𝑠𝑠. (164)

Investimento:

𝐼𝑠𝑠 = 𝛿𝐾𝑠𝑠. (165)

Equações dos choques:

𝐴𝑠𝑠 = 1; 𝑒1 = 0;𝐴𝑗,𝑠𝑠 = 1; 𝑒2 = 0;𝐴𝑖,𝑠𝑠 = 1; 𝑒3 = 0. (166)
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APÊNDICE C – Equações do modelo ampliado

Famílias pacientes:

𝜕ℒ
𝜕𝐶1,𝑡

: 𝜆1,𝑡 = 1
𝐶1,𝑡 − 𝜂𝐶1,𝑡−1

− 𝜂𝛽1

𝐸𝑡(𝐶1,𝑡+1) − 𝜂𝐶1,𝑡
; (167)

(Preço sombra 1)

𝜕ℒ
𝜕𝐻1,𝑡

: 𝐴𝑗,𝑡
𝐻1,𝑡

+ 𝛽1(1 − 𝛿𝐻)𝐸𝑡
[︁
𝑄𝐻
𝑡+1𝜆1,𝑡+1

]︁
= 𝑄𝐻

𝑡 𝜆1,𝑡; (168)

(Demanda por imóveis da família paciente)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐶

1,𝑡
: 𝑊𝐶

1,𝑡𝜆1,𝑡 = (𝑁𝐶
1,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

1,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
1,𝑡)1+𝜍

)︁𝜎−𝜍
1+𝜍 ; (169)

(Oferta de trabalho da família paciente para o setor de consumo)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐻

1,𝑡
: 𝑊𝐻

1,𝑡𝜆1,𝑡 = (𝑁𝐻
1,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

1,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
1,𝑡)1+𝜍

)︁𝜎−𝜍
1+𝜍 ; (170)

(Oferta de trabalho da família paciente para o setor de construção de imóveis)

𝜕ℒ
𝜕𝐾𝐶

𝑡

: 𝐸𝑡
(︃
𝜆1,𝑡

𝜆1,𝑡+1

)︃
= 𝛽1𝐸𝑡[𝑅1,𝑡+1 + (1 − 𝛿)]; (171)

(Remuneração do capital do setor de bens de consumo / Equação de Euler)

𝜕ℒ
𝜕𝐾𝐻

𝑡

: 𝐸𝑡
(︃
𝜆1,𝑡

𝜆1,𝑡+1

)︃
= 𝛽1𝐸𝑡[𝑅2,𝑡+1 + (1 − 𝛿)]; (172)

(Remuneração do capital do setor de construção de imóveis / Equação de Euler)

𝜕ℒ
𝜕𝐻2,𝑡

: 𝑄𝐻
𝑡 −𝑄𝑍

𝑡 = 𝛽1(1 − 𝛿𝐻)𝐸𝑡
(︃
𝜆1,𝑡+1𝑄

𝐻
𝑡+1

𝜆1,𝑡

)︃
; (173)

(Alugueis recebidos)
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𝜕ℒ
𝜕𝐷𝑡

: 𝑅3,𝑡 = 1
𝛽1
𝐸𝑡

(︃
𝜆1,𝑡

𝜆1,𝑡+1

)︃
. (174)

(Remuneração dos depósitos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆1,𝑡

: 𝐶1,𝑡 +𝐾𝐶
𝑡+1 +𝐾𝐻

𝑡+1 +𝐷𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 [(𝐻1,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻1,𝑡−1) + (𝐻2,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻2,𝑡−1)] =

(175)
[𝑅1,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐶

𝑡 + [𝑅2,𝑡 + (1 − 𝛿)]𝐾𝐻
𝑡 +𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1 +𝑊𝐶

1,𝑡𝑁
𝐶
1,𝑡 +𝑊𝐻

1,𝑡𝑁
𝐻
1,𝑡 +𝑄𝑍

𝑡 𝐻2,𝑡.

(Restrição orçamentária / Consumo da família paciente)

Famílias impacientes com moradia própria

𝜕ℒ
𝜕𝐶2,𝑡

: 𝜆2,𝑡 = 1
𝐶2,𝑡 − 𝜂𝐶2,𝑡−1

− 𝜂𝛽2

𝐸𝑡(𝐶2,𝑡+1) − 𝜂𝐶2,𝑡
; (176)

(Preço sombra 2)

𝜕ℒ
𝜕𝐻3,𝑡

: 𝐴𝑗,𝑡
𝐻3,𝑡

+ 𝜑2,𝑡𝜆2,𝑡(1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡𝑚1𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅4,𝑡

)︃
+

𝛽2(1 − 𝛿𝐻)𝐸𝑡
[︁
𝑄𝐻
𝑡+1𝜆2,𝑡+1

]︁
= 𝑄𝐻

𝑡 𝜆2,𝑡;
(177)

(Demanda por imóveis da família impaciente com moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐶

2,𝑡
: 𝜆2,𝑡𝑊

𝐶
2,𝑡(1 + 𝜑2,𝑡(1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡𝑚2) = (𝑁𝐶

2,𝑡)𝜍
(︁
(𝑁𝐶

2,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
2,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;

(178)

(Oferta de trabalho da família impaciente com moradia própria para o setor de
consumo)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐻

2,𝑡
: 𝜆2,𝑡𝑊

𝐻
2,𝑡(1 + 𝜑2,𝑡(1 − 𝜌1)𝐴𝑖,𝑡𝑚2) = (𝑁𝐻

2,𝑡)𝜍
(︁
(𝑁𝐶

2,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
2,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;

(179)

(Oferta de trabalho da família impaciente com moradia própria para o setor de
construção de imóveis)

𝜕ℒ
𝜕𝐿1,𝑡

: 1 − 𝜑2,𝑡 = 𝛽2𝐸𝑡

(︃
𝜆2,𝑡+1

𝜆2,𝑡

)︃
(𝑅4,𝑡 − 𝐸𝑡(𝜑2,𝑡+1𝜌1)); (180)
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(Taxa de juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆2,𝑡

: 𝐶2,𝑡 +𝑄𝐻
𝑡 (𝐻3,𝑡 − (1 − 𝛿𝐻)𝐻3,𝑡−1) +𝑅4,𝑡−1𝐿1,𝑡−1 = 𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡 + 𝐿1,𝑡

−𝜑2,𝑡

[︃
𝐿1,𝑡 − 𝜌1𝐿1,𝑡−1 − (1 − 𝜌1)

(︃
𝑚1𝐴𝑖,𝑡𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1
𝑅4,𝑡

𝐻3,𝑡

)︃
+𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡)
)︃]︃

;

(181)
(Restrição orçamentária / Consumo da família impaciente com moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝜑2,𝑡

: 𝐿1,𝑡 ≤ 𝜌1𝐿1,𝑡−1 + (1−𝜌1)
[︃
𝑚1𝐴𝑖,𝑡𝐸𝑡

(︃
𝑄𝐻
𝑡+1𝐻3,𝑡

𝑅4,𝑡

)︃
+𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶

2,𝑡𝑁
𝐶
2,𝑡 +𝑊𝐻

2,𝑡𝑁
𝐻
2,𝑡)
]︃
.

(182)
(Empréstimos 1)

Famílias impacientes sem moradia própria

𝜕ℒ
𝜕𝐶3,𝑡

: 𝜆3,𝑡 = 1
𝐶3,𝑡 − 𝜂𝐶3,𝑡−1

− 𝜂𝛽3

𝐸𝑡(𝐶3,𝑡+1) − 𝜂𝐶3,𝑡
; (183)

(Preço sombra 3)

𝜕ℒ
𝜕𝐻2,𝑡

: 𝑄𝑍
𝑡 = 𝐴𝑗,𝑡

𝜆3,𝑡𝐻2,𝑡
; (184)

(Demanda por imóveis de aluguel)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐶

3,𝑡
: 𝑊𝐶

3,𝑡𝜆3,𝑡(1 + 𝜑3,𝑡(1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡) = (𝑁𝐶
3,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

3,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
3,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;

(185)

(Oferta de trabalho da família impaciente sem moradia própria para o setor de
consumo)

𝜕ℒ
𝜕𝑁𝐻

3,𝑡
: 𝑊𝐻

3,𝑡𝜆3,𝑡(1 + 𝜑3,𝑡(1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡) = (𝑁𝐻
3,𝑡)𝜍

(︁
(𝑁𝐶

3,𝑡)1+𝜍 + (𝑁𝐻
3,𝑡)1+𝜍

)︁ 1+𝜎
1+𝜍

−1
;

(186)

(Oferta de trabalho da família impaciente sem moradia própria para o setor de
construção de imóveis)

𝜕ℒ
𝜕𝐿2,𝑡

: 1 − 𝜑3,𝑡 = 𝛽3𝐸𝑡

(︃
𝜆3,𝑡+1

𝜆3,𝑡

)︃
(𝑅4,𝑡 − 𝜑3,𝑡+1𝜌2); (187)
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(Taxa de juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆3,𝑡

: 𝐶3,𝑡 +𝑄𝑍
𝑡 𝐻2,𝑡 +𝑅4,𝑡−1𝐿2,𝑡−1 = 𝑊𝐶

3,𝑡𝑁
𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡 + 𝐿2,𝑡

−𝜑3,𝑡
[︁
𝐿2,𝑡 − 𝜌2𝐿2,𝑡−1 − (1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶

3,𝑡𝑁
𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡)
]︁

;
(188)

(Restrição orçamentária / Consumo da família impaciente sem moradia própria)

𝜕ℒ
𝜕𝜑3,𝑡

: 𝐿2,𝑡 ≤ 𝜌2𝐿2,𝑡−1 + (1 − 𝜌2)𝑚2𝐴𝑖,𝑡(𝑊𝐶
3,𝑡𝑁

𝐶
3,𝑡 +𝑊𝐻

3,𝑡𝑁
𝐻
3,𝑡); (189)

(Empréstimos 2)

Banqueiros

𝜕ℒ
𝜕𝐶4,𝑡

: 𝜆4,𝑡 = 1
𝐶4,𝑡 − 𝜂𝐶4,𝑡−1

− 𝜂𝛽4

𝐸𝑡(𝐶4,𝑡+1) − 𝜂𝐶4,𝑡
; (190)

(Preço sombra 4)

𝜕ℒ
𝜕𝐷𝑡

: 1 − 𝜑4,𝑡 = 𝐸𝑡

(︃
𝜆4,𝑡+1

𝜆4,𝑡

)︃
𝛽4𝑅3,𝑡; (191)

(Restrição do compulsório bancário)

𝜕ℒ
𝜕𝐿𝑡

: 𝜑4,𝑡𝛾 − 1 = −𝛽4𝐸𝑡

(︃
𝜆4,𝑡+1

𝜆4,𝑡

)︃
𝑅4,𝑡; (192)

(Juros dos empréstimos)

𝜕ℒ
𝜕𝜆4,𝑡

: 𝐶4𝑡 = 𝐷𝑡 +𝑅4,𝑡−1𝐿𝑡−1 −𝑅3,𝑡−1𝐷𝑡−1 − 𝐿𝑡 + 𝜑4,𝑡[𝐷𝑡 − 𝛾𝐿𝑡]; (193)

(Restrição orçamentária / Consumo do banqueiro)

𝜕ℒ
𝜕𝜑4,𝑡

: 𝐷𝑡 = 𝛾𝐿𝑡; (194)

(Reserva compulsória dos depósitos)
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Firmas - Produção de bens de consumo

𝑌𝑗,𝑡 = 𝐴𝑧,𝑡(𝐾𝐶
𝑡 )𝛼((𝑁𝐶

1,𝑡)𝜓1(𝑁𝐶
2,𝑡)𝜓2(𝑁𝐶

3,𝑡)𝜓3)(1−𝛼); (195)

(Função de produção)

𝑅1,𝑡 =
(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝛼
𝑌𝑗,𝑡
𝐾𝐶
𝑡

; (196)

(Remuneração do capital)

𝑊𝐶
1,𝑡 =

(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓1(1 − 𝛼) 𝑌𝑗,𝑡

𝑁𝐶
1,𝑡

; (197)

(Salário da família paciente)

𝑊𝐶
2,𝑡 =

(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓2(1 − 𝛼) 𝑌𝑗,𝑡

𝑁𝐶
2,𝑡

; (198)

(Salário da família impaciente com moradia própria)

𝑊𝐶
3,𝑡 =

(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓3(1 − 𝛼) 𝑌𝑗,𝑡

𝑁𝐶
3,𝑡

; (199)

(Salário da família impaciente sem moradia própria)

Firmas da construção civil

𝐼𝐻𝑡 = 𝐴ℎ,𝑡(𝐾𝐻
𝑡 )𝛼((𝑁𝐻

1,𝑡)𝜓1(𝑁𝐻
2,𝑡)𝜓2(𝑁𝐻

3,𝑡)𝜓3)1−𝛼; (200)

(Tecnologia firmas da construção civil)

𝑊𝐻
1,𝑡 = (1 − 𝛼)𝜓1

𝐼𝐻𝑡

𝑁𝐻
1,𝑡

; (201)

(Salário famílias pacientes na indústria de construção civil)

𝑊𝐻
2,𝑡 = (1 − 𝛼)𝜓2

𝐼𝐻𝑡

𝑁𝐻
2,𝑡

; (202)

(Salário famílias impacientes com moradia própria na indústria de construção civil)

𝑊𝐻
3,𝑡 = (1 − 𝛼)𝜓3

𝐼𝐻𝑡

𝑁𝐻
3,𝑡

; (203)
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(Salário famílias impacientes sem moradia própria na indústria de construção civil)

𝑅2,𝑡 = 𝛼
𝐼𝐻𝑡

𝐾𝐻
𝑡

; (204)

(Remuneração do capital aplicado na indústria de construção civil)

Investimento / Movimentação do capital alocado no setor de produção
de bens de consumo

𝐾𝐶
𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝐶

𝑡 + 𝐼𝐶𝑡 ; (205)

Investimento / Movimentação do capital alocado no setor de construção
de imóveis

𝐾𝐻
𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝐻

𝑡 + 𝐼𝐻𝑡 ; (206)

Investimento imobiliário / Acumulação de imóveis

𝐻𝑡 = 𝐼𝐻𝑡 + (1 − 𝛿𝐻)𝐻𝑡−1. (207)

(Equação de acumulação dos imóveis - Condição de equilíbrio do mercado
imobiliário)

Equações dos choques

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑧,𝑡) = 𝜌3𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑧,𝑡−1) + 𝑒1; (208)

(Choque de produtividade total dos fatores / tecnologia)

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑗,𝑡) = 𝜌4𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑗,𝑡−1) + 𝑒2; (209)

(Choque de preferência por imóveis)

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡) = 𝜌5𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡−1) + 𝑒3; (210)

(Choque de capacidade de pagamento / LTV)

𝑙𝑜𝑔(𝐴ℎ,𝑡) = 𝜌6𝑙𝑜𝑔(𝐴ℎ,𝑡−1) + 𝑒4; (211)

(Choque na capacidade de produção de imóveis / Tecnologia da Indústria da
Construção Civil)

𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡) = 𝜌7𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡−1) + 𝑒5; (212)
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(Choque de transferências governamentais para as famílias locatárias)

𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡) = 𝜌8𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑖,𝑡−1) + 𝑒3,𝑡 + 𝑒𝑛𝑒𝑤𝑠𝑡−2 + 𝑒𝑛𝑒𝑤𝑠𝑡−4; (213)

(Antecipação de notícias relativas as condições creditícias da economia)
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APÊNDICE D – Estado Estacionário do modelo ampliado

O estado estacionário de cada variável tem o seguinte formato.
Famílias pacientes:

𝜆1,𝑠𝑠 = 1 − 𝜂𝛽1

𝐶1,𝑠𝑠(1 − 𝜂) ; (214)

𝐻1,𝑠𝑠 = 𝐶1,𝑠𝑠(1 − 𝜂)
𝑄𝐻
𝑠𝑠(1 − 𝜂𝛽1)(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿𝐻) ; (215)

𝑁𝐶
1,𝑠𝑠 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
(1 − 𝛼)(𝜉 − 1/𝜉)𝜓1𝜆1,𝑠𝑠⎛⎝1 +

(︃
1

( 𝜉−1
𝜉 )

1
1+𝜍

)︃1+𝜍
⎞⎠

𝜎−𝜍
1+𝜍

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

1
1+𝜎

; (216)

𝑁𝐻
1,𝑠𝑠 = 𝑁𝐶

1,𝑠𝑠

(︃
𝜉

𝜉 − 1

)︃ 1
1+𝜍

; (217)

𝑅1,𝑠𝑠 = 1
𝛽1

− (1 − 𝛿𝐾𝐶); (218)

𝑅2,𝑠𝑠 = 1
𝛽1

− (1 − 𝛿𝐾𝐻); (219)

𝑄𝑍
𝑠𝑠 = 𝑄𝐻

𝑠𝑠(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿
𝐻)); (220)

𝑅3,𝑠𝑠 = 1
𝛽1

; (221)

𝐶1,𝑠𝑠 =
(︃

(1 − 𝜂𝛽1)(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿
𝐻)

(1 − 𝜂𝛽1)(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿𝐻) + 𝛿𝐻(1 − 𝜂)

)︃(︁
(𝑅1,𝑠𝑠 − 𝛿)𝐾𝐶

𝑠𝑠+

(𝑅2,𝑠𝑠 − 𝛿)𝐾𝐻
𝑠𝑠 + 𝛾(𝐿1,𝑠𝑠 + 𝐿2,𝑠𝑠)(𝑅3,𝑠𝑠 − 1) − 𝛿𝐻𝐶3,𝑠𝑠(1 − 𝜂)

(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿𝐻)(1 − 𝜂𝛽3)
+

𝐶3,𝑠𝑠(1 − 𝜂)
1 − 𝜂𝛽3

+
(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓1(1 − 𝛼) + 𝜓1(1 − 𝛼);

(222)

Famílias impacientes com moradia própria:

𝜆2,𝑠𝑠 = 1 − 𝜂𝛽2

𝐶2,𝑠𝑠(1 − 𝜂) ; (223)
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𝐻3,𝑠𝑠 = 𝑅4,𝑠𝑠𝐶2,𝑠𝑠(1 − 𝜂)
𝑄𝐻
𝑠𝑠(1 − 𝜂𝛽2)[𝑅4,𝑠𝑠 − 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚1 − 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠 + 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠𝛿𝐻 ] ; (224)

𝑁𝐶
2,𝑠𝑠 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
(1 − 𝛼)(𝜉 − 1/𝜉)𝜓2𝜆2,𝑠𝑠[1 + 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚2]⎛⎝1 +

(︃
1

( 𝜉−1
𝜉 )

1
1+𝜍

)︃1+𝜍
⎞⎠

𝜎−𝜍
1+𝜍

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

1
1+𝜎

; (225)

𝑁𝐻
2,𝑠𝑠 = 𝑁𝐶

2,𝑠𝑠

(︃
𝜉

𝜉 − 1

)︃ 1
1+𝜍

; (226)

𝜑2,𝑠𝑠 = 1 − 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠

1 − 𝛽2𝜌1
; (227)

𝐶2,𝑠𝑠 =
[︂

(1 − 𝜂𝛽2)(𝑅4,𝑠𝑠 − 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚1 − 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠 + 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠𝛿𝐻)
(1 − 𝜂𝛽2)(𝑅4,𝑠𝑠 − 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚1 − 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠 + 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠𝛿𝐻) − 𝑚1(1 − 𝜂)(1 − 𝑅4,𝑠𝑠) + 𝛿𝐻𝑅4,𝑠𝑠(1 − 𝜂)

]︂
[︀
(𝑊 𝐶

2,𝑠𝑠𝑁𝐶
2,𝑠𝑠 + 𝑊 𝐻

2,𝑠𝑠𝑁𝐻
2,𝑠𝑠) + 𝑚2(1 − 𝑅4,𝑠𝑠)(𝑊 𝐶

2,𝑠𝑠𝑁𝐶
2,𝑠𝑠 + 𝑊 𝐻

2,𝑠𝑠𝑁𝐻
2,𝑠𝑠)

]︀
;

(228)

𝐿1,𝑠𝑠 = 𝑚1𝐶2,𝑠𝑠(1 − 𝜂)
(1 − 𝜂𝛽2)(𝑅4,𝑠𝑠 − 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚1 − 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠 + 𝛽2𝛿𝐻𝑅4,𝑠𝑠)

+

𝑚2(𝑊𝐶
2,𝑠𝑠𝑁

𝐶
2,𝑠𝑠 +𝑊𝐻

2,𝑠𝑠𝑁
𝐻
2,𝑠𝑠).

(229)

Famílias impacientes sem moradia própria:

𝜆3,𝑠𝑠 = 1 − 𝜂𝛽3

𝐶3,𝑠𝑠(1 − 𝜂) ; (230)

𝐻2,𝑠𝑠 = 𝐶3,𝑠𝑠(1 − 𝜂)
𝑄𝐻
𝑠𝑠(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿𝐻)(1 − 𝜂𝛽3)

; (231)

𝑁𝐶
3,𝑠𝑠 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
(1 − 𝛼)(𝜉 − 1/𝜉)𝜓3𝜆3,𝑠𝑠[1 + 𝜑3,𝑠𝑠(1 − 𝜌2)𝑚2]⎛⎝1 +

(︃
1

( 𝜉−1
𝜉 )

1
1+𝜍

)︃1+𝜍
⎞⎠

𝜎−𝜍
1+𝜍

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

1
1+𝜎

; (232)

𝑁𝐻
3,𝑠𝑠 = 𝑁𝐶

3,𝑠𝑠

(︃
𝜉

𝜉 − 1

)︃ 1
1+𝜍

; (233)

𝜑3,𝑠𝑠 = 1 −𝑅4𝛽3

(1 − 𝛽3𝜌2)
; (234)
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𝐶3,𝑠𝑠 =
(︃

(1 − 𝜂𝛽3)
(1 − 𝜂𝛽3) + (1 − 𝜂)

)︃
(𝑊𝐶

3,𝑠𝑠𝑁
𝐶
3,𝑠𝑠 +𝑊𝐻

3,𝑠𝑠𝑁
𝐻
3,𝑠𝑠)(1 +𝑚2 −𝑚2𝑅4,𝑠𝑠); (235)

𝐿2,𝑠𝑠 = 𝑚2

[︃(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓3(1 − 𝛼)𝑌𝑠𝑠 + 𝜓3(1 − 𝛼)𝐼𝐻𝑠𝑠

]︃
. (236)

Banqueiros:

𝜆4,𝑠𝑠 = 1 − 𝜂𝛽4

𝐶4,𝑠𝑠(1 − 𝜂) ; (237)

𝜑4,𝑠𝑠 = 1 − 𝛽4

𝛽1
; (238)

𝑅4,𝑠𝑠 = 1
𝛽4

− 𝛾

𝛽4
+ 𝛾𝑅3,𝑠𝑠; (239)

𝐶4,𝑠𝑠 = 𝛾(𝐿1,𝑠𝑠 + 𝐿2,𝑠𝑠)(1 −𝑅3,𝑠𝑠) + (𝑅4,𝑠𝑠 − 1)(𝐿1,𝑠𝑠 + 𝐿2,𝑠𝑠); (240)

𝐷𝑠𝑠 = 𝛾(𝐿1,𝑠𝑠 + 𝐿2,𝑠𝑠). (241)

Firmas produtoras de bens de consumo:

𝑌𝑗,𝑠𝑠 = (𝐾𝐶
𝑠𝑠)𝛼((𝑁𝐶

1,𝑠𝑠)𝜓1(𝑁𝐶
2,𝑠𝑠)𝜓2(𝑁𝐶

3,𝑠𝑠)𝜓3)1−𝛼; (242)

𝑅1,𝑠𝑠 =
(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝛼
𝑌𝑗,𝑠𝑠
𝐾𝐶
𝑠𝑠

; (243)

𝑊𝐶
1,𝑠𝑠 =

(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓1(1 − 𝛼) 𝑌 𝑠𝑠

𝑁𝐶
1,𝑠𝑠

; (244)

𝑊𝐶
2,𝑠𝑠 =

(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓2(1 − 𝛼) 𝑌 𝑠𝑠

𝑁𝐶
2,𝑠𝑠

; (245)

𝑊𝐶
3,𝑠𝑠 =

(︃
𝜉 − 1
𝜉

)︃
𝜓3(1 − 𝛼) 𝑌 𝑠𝑠

𝑁𝐶
3,𝑠𝑠

. (246)

Firmas do setor de construção de imóveis:

𝐼𝐻𝑠𝑠 = 𝐾𝐻
𝑠𝑠
𝛼((𝑁𝐻

1,𝑠𝑠)𝜓1(𝑁𝐻
2,𝑠𝑠)𝜓2(𝑁𝐻

3,𝑠𝑠)𝜓3)1−𝛼; (247)

𝑅2,𝑠𝑠 = 𝛼
𝐼𝐻𝑠𝑠

𝐾𝐻
𝑠𝑠

; (248)

𝑊𝐻
1,𝑠𝑠 = 𝜓1(1 − 𝛼)𝐼𝐻𝑠𝑠

𝑁𝐻
1,𝑠𝑠

; (249)
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e

𝑊𝐻
2,𝑠𝑠 = 𝜓2(1 − 𝛼)𝐼𝐻𝑠𝑠

𝑁𝐻
2,𝑠𝑠

; (250)

𝑊𝐻
3,𝑠𝑠 = 𝜓3(1 − 𝛼)𝐼𝐻𝑠𝑠

𝑁𝐻
3,𝑠𝑠

; (251)

Investimento setor de produção de bens de consumo:

𝐼𝐶𝑠𝑠 = 𝛿𝐾𝑠𝑠; (252)

Investimento setor de construção de imóveis:

𝐼𝐻𝑠𝑠 = 𝛿𝐾𝑠𝑠. (253)

Condição de equilíbrio:

𝑄𝐻 = 𝛿𝐻
[︃

𝐶1,𝑠𝑠(1 − 𝜂)
(1 − 𝜂𝛽1)(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿𝐻) + 𝐶3,𝑠𝑠(1 − 𝜂)

(1 − 𝛽1 + 𝛽1𝛿𝐻)(1 − 𝜂𝛽3)
+

𝑅4,𝑠𝑠𝐶2,𝑠𝑠(1 − 𝜂)
(1 − 𝜂𝛽2)[𝑅4,𝑠𝑠 − 𝜑2,𝑠𝑠(1 − 𝜌1)𝑚1 − 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠 + 𝛽2𝑅4,𝑠𝑠𝛿𝐻 ] .

(254)

Equações dos choques:

𝐴𝑧,𝑠𝑠 = 1; 𝑒1 = 0;𝐴𝑗,𝑠𝑠 = 1; 𝑒2 = 0;𝐴𝑖,𝑠𝑠 = 1; 𝑒3 = 0; 𝑒4 = 0;𝐴ℎ,𝑠𝑠 = 1; 𝑒5 = 0. (255)
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ANEXO A – Funções de resposta a impulsos - Iacoviello
(2005)

Figura 8: Funções de resposta a impulsos - Iacoviello (2005)

Fonte: extraído de Iacoviello (2005)
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ANEXO B – Funções de resposta a impulsos - Iacoviello
(2013)

Figura 9: Funções de resposta a impulsos - Iacoviello (2013)

Fonte: extraído de Iacoviello (2015)


	Dedicatória
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract
	Sumário
	Lista de tabelas
	Lista de ilustrações
	Introdução
	Mercado secundário de alugueis e o seu papel na economia
	Metodologia
	Modelos canônicos
	Famílias pacientes
	Famílias impacientes com moradia própria
	Famílias impacientes sem moradia própria
	Banqueiros
	Firmas
	Equilíbrio do modelo

	Modelo ampliado
	Famílias pacientes
	Famílias impacientes com moradia própria
	Famílias impacientes sem moradia própria
	Banqueiros
	Produtores de bens de consumo finais
	Produtores de bens de consumo intermediários
	Firmas da Construção Civil
	Equilíbrio do modelo

	Calibração dos parâmetros

	Resultados e discussões
	Modelos canônicos com e sem a inclusão do mercado de alugueis
	Impactos de um choque na Produtividade Total dos Fatores
	Impactos de um choque de preferência por imóveis
	Impactos de um choque na disposição dos banqueiros à emprestar
	Decomposição da variância

	Modelo ampliado
	Impactos de um choque na produtividade total dos fatores
	Impactos de um choque na preferência por imóveis
	Impactos de um choque na capacidade de pagamento
	Impactos de um choque na tecnologia produtora de imóveis
	Efeitos de um choque de transferências governamentais
	Impactos de uma antecipação de notícias relativas as condições creditícias
	Análise da decomposição da variância do modelo ampliado


	Considerações Finais
	Referências
	Equações do modelo canônico
	Estado estacionário do modelo canônico
	Equações do modelo ampliado
	Estado Estacionário do modelo ampliado
	Funções de resposta a impulsos - Iacoviello (2005)
	Funções de resposta a impulsos - Iacoviello (2013)



