


Objetivo do estudo
 analisar os principais determinantes

socioeconômicos da coabitação familiar e
da formação de novos domicílios nas áreas
urbanas

 verificar em que medida a coabitação
familiar e a formação de novos domicílios
estão relacionados com as condições do
mercado imobiliário

 subsidiar a elaboração de políticas
habitacionais mais adequadas à população
jovem
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1. Coabitação e Dependência Domiciliar: o que dizem 
os números da PNAD 2009

2. Formação de novos domicílios: o que dizem os 
estudos internacionais

3. Formação de novos domicílios: metodologia e 
resultados para o Brasil em 2009

4. Observações finais
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1. 
Coabitação e 

Dependência Domiciliar: 
o que dizem os números 

da PNAD 2009
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Composição do déficit habitacional, por situação do 
domicílio e RMs- Brasil, 2008

Deficit habitacional-
5,5 milhões

Coabitação - 2,2 
milhões (87% urb.)

Onus com aluguel-
1,9 milhões 



Chefes de família secundarias urbanas que pretendem 
constituir outro domicilio – 2009 (%)

63%

37%

sim não

Familias conviventes - 3,5 
milhões
Querem mudar- 2,2 
milhões



Chefes de família secundarias urbanas que pretendem 
constituir outro domicilio  por faixa etária – 2009 (%)



Motivos para a coabitação familiar nas 
áreas urbanas – 2009 (%)

55%

3%

38%

4%

Financeiro Saúde Vontade Própria Outros



Coabitação por motivos financeiros em 
áreas urbanas por faixa etária – 2009 (%)



Jovens urbanos entre 18 e 29 anos segundo
independência domiciliar -1999 e 2009 (%)



Jovens  dependentes urbanos por 
faixa etária - 2009 (%)

Jovens 
dependentes 
urbanos – 21 
milhões 



2. 
Formação de novos 

domicílios: o que dizem 
os estudos internacionais



2. O que dizem os estudos 
internacionais

• mulheres saem mais cedo de casa (sobretudo para
casar)

• homens são mais influenciados pelo perfil
econômico dos pais e do país

• estruturas familiares instáveis – pais solteiros ou
divorciados, padrastos ou madrastas - aceleram a saída dos
jovens

• não há consenso se os pais com renda + alta
seguram os filhos em casa ou auxiliam na
independência

(-) quando novos –para casar 
(+) quando mais velhos – se não for para casar


famílias com boas condições financeiras dão + suporte educacional aos filhos 



2. O que dizem os estudos 
internacionais

• a idade de saída eleva-se com a
escolaridade

• os jovens mais capacitados têm >
probabilidade de sair da casa dos pais
enquanto “jovens” (inclusive em busca de + educação)

• quanto > o nível educacional dos pais > a
probabilidade do jovem sair de casa para
estudar



2. O que dizem os estudos 
internacionais

• jovens com melhores expectativas econômicas
saem de casa + cedo

• o impacto do mercado de trabalho é ambíguo:
jovens com altos salários saem + X a ocupação não é relevante para
a saída

• a participação do jovem no mercado de trabalho
precede sua independência

• a falta de emprego para os jovens diminui a
probabilidade de independência

• ter estado desempregado afeta negativamente a
independência

• os homens são + propensos a sair da casa em
anos de crescimento da economia



2. O que dizem os estudos 
internacionais

• os jovens apresentam uma “percepção de
pobreza” ao decidir quando sair de casa

• famílias perto ou abaixo da linha de
pobreza recorrem à extensão do domicílio
para superar as dificuldades financeiras

• a emancipação financeira é uma condição
necessária, mas não suficiente, para a
independência dos jovens



2. O que dizem os estudos 
internacionais

• as condições do mercado habitacional
influenciam a formação de novos domicílios

 um aumento nos aluguéis está associado com uma 
menor probabilidade de saída

 preços da moradia mais elevados desencorajam a 
formação de novos casais

 Jones (1995) – a coabitação dos jovens com amigos 
ou parentes ou não conseguir sair da casa dos pais 
representa uma  parcela oculta da população de rua 
(“hidden homeless”) 



2. O que dizem os estudos 
internacionais

• fatores culturais explicam a dependência
residencial nos países ao sul da Europa

• a faixa etária de saída da casa dos pais
diverge entre os países do norte e sul da
Europa

• essa tendência é bem semelhante entre os
países latino-americanos



3. 
Formação de novos 

domicílios: metodologia 
e resultados para o Brasil 

em 2009



3. metodologia
• Modelo logit simples baseado em De Vos (1989) -
Leaving the parental home: patterns in six Latin American countries

• Base de dados - PNAD de 2009
• Jovens - universo de pessoas entre 18 e 29 anos

nas áreas urbanas (Projovem)
• Jovem dependente- filho(a) ou outro parente da

pessoa de referência do domicílio
• variáveis explicativas : idade, gênero, cor ou raça,

escolaridade, tipo de município, condição de
ocupação do domicilio, renda mensal e influência
financeira, situação ocupacional (trabalhando ou não) e
educacional (estudando ou não)



3. resultados para o Brasil
• resultados próximos a De Vos (1989) - o

padrão cultural da América Latina se alterou
pouco em 20 anos

• ser casado é o fator que mais impacta na
probabilidade do jovem ser independente

 à medida que envelhecem, os jovens são mais
propensos a sair da casa dos pais

 a partir de certa idade, ocorre justamente o
oposto, configurando “conformismo”, falta de
alternativas ou assistência aos pais idosos



3. resultados para o Brasil

• as mulheres e os pretos ou pardos são 
mais propensos a sair da casa dos pais

• residir em cidades grandes aumenta a 
probabilidade do jovem ser dependente, 
refletindo mercado habitacional + caro


impacto dos custos habitacionais sobre a 
saída dos jovens



3. resultados para o Brasil
• os jovens tendem a permanecer mais tempo

quando moram em domicílios próprios
regulares

• os aluguéis formais são a principal escolha dos
jovens independentes, reforçando MORAIS e
CRUZ (2011) – Escolha das Condições de Ocupação da Moradia e
Política Habitacional no Brasil


• importância da ampliação da moradia de

aluguel para satisfazer as necessidades
habitacionais dos jovens



3. resultados para o Brasil
• quanto mais elevada a educação do jovem,

maior a probabilidade de morar com os pais
 um dos principais suportes oferecidos
pelos pais para a permanência dos jovens no
domicílio é a educação

• os jovens empregados apresentam maior
probabilidade de sair da casa dos pais  a
independência é fortemente influenciadas
pela inserção no mercado de trabalho



4. Observações finais
• condições dos mercados de trabalho e habitação,

a renda, estado civil, local de residência, raça e
gênero afetam a saída dos jovens

• a compra da casa própria não é necessariamente
a melhor solução habitacional para os jovens, que
tem grande mobilidade residencial  a política
habitacional deve ser diversificada e levar em
conta variáveis relativas ao ciclo de vida

• a população jovem necessita de uma oferta
habitacional variada, a preços acessíveis, que
atenda às suas necessidades de moradia, mas
que lhe confira flexibilidade para mudar em busca
de emprego, de educação ou para formar outra
família



Obrigada!!!!!
piedade@ipea.gov.br



Logistic regression Number of obs   =      71913
LR chi2(20)     =   53902.24
Prob > chi2     =     0.0000

Log likelihood = -21112.235                       Pseudo R2       =     0.5607
------------------------------------------------------------------------------

jovem_indep |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------

casado |   3.968546   .0286359   138.59   0.000     3.912421    4.024671
idade |   .4190896   .0619163     6.77   0.000     .2977358    .5404434

idadesq |  -.0048396   .0012933    -3.74   0.000    -.0073744   -.0023048
mulher |   .7796313   .0275447    28.30   0.000     .7256446     .833618

preto_pardo |   .1265396   .0266055     4.76   0.000     .0743938    .1786854
metrop |  -.0950256   .0308003    -3.09   0.002     -.155393   -.0346582

auto_repres |  -.1120673   .0345342    -3.25   0.001    -.1797531   -.0443814
alug_for |   1.883463   .0292389    64.42   0.000     1.826156     1.94077
irregular |   .6541172   .0642022    10.19   0.000     .5282832    .7799511

subnormal |   .4885914   .0577516     8.46   0.000     .3754003    .6017825
1ºgrau |  -.2645063   .0396932    -6.66   0.000    -.3423036   -.1867091
2ºgrau |  -.6401077   .0352327   -18.17   0.000    -.7091625   -.5710529
3ºgrau |  -1.107016   .0613496   -18.04   0.000    -1.227259   -.9867726

trabalha |   .2960442   .0373203     7.93   0.000     .2228977    .3691907
estuda  |  -.2347918   .0339999    -6.91   0.000    -.3014304   -.1681533

influente |  -.4226326    .030748   -13.75   0.000    -.4828976   -.3623677
renda2 |   .5384615   .0357444    15.06   0.000     .4684037    .6085193
renda3 |   .8926713   .0546849    16.32   0.000      .785491    .9998517
renda4 |   1.239571   .0627256    19.76   0.000     1.116631    1.362511
renda5 |   1.763824   .0820414    21.50   0.000     1.603026    1.924622
_cons |  -10.15541   .7301504   -13.91   0.000    -11.58648   -8.724341

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


