
 
 

 
 

 

Sumário Executivo 

 

A casa própria é o ativo físico mais decisivo no processo de acumulação de capital das famílias. 
Ele desempenha papel de reserva de valor para fazer face às incertezas e a necessidades 
conhecidas de transferir capacidade de consumo para o futuro. Por exemplo, transferir poder 
de compra para as fases mais adiantadas do ciclo da vida do individuo, ou para os respectivos 
descendentes iniciarem seu ciclo de vida com recursos. Mas não é só reserva de valor que 
torna a casa própria um ativo chave, mas também o seu valor de uso. A casa própria presta um 
dos serviços mais essenciais para a atividade humana, a moradia.  

Este estudo tem duplo objetivo: medir através de variáveis econômicas objetivas o valor 
monetário do capital residencial e medir a percepção das pessoas em suas casas sobre a 
qualidade dos benefícios prestados pelas mesmas. Tratamos este segundo ponto tanto no 
aspecto pontual de satisfação com a moradia, como na avaliação dos seus impactos na 
qualidade de vida percebidas pelos indivíduos. O nosso objetivo é analisar o nível, a evolução e 
a distribuição entre pessoas do capital residencial e algumas de suas consequências sobre o 
estoque de riqueza e a qualidade de vida das famílias. Demonstramos que as mudanças 
distributivas ocorridas na última década conhecida como da redução da desigualdade de renda 
é acompanhada por outra revolução distributiva de natureza estrutural no mais relevante dos 
ativos familiares: a casa própria. 



O presente estudo avalia duas facetas do sonho da casa própria e está dividido em duas 
partes. Em primeiro lugar, propomos diversas formas de mensurar o estoque de capital 
residencial. O segundo objetivo é analisar a subjetividade da casa própria. Como as pessoas 
avaliam a sua qualidade de moradia e qual o impacto da mesma na avaliação da qualidade de 
vida das pessoas. Usamos para isto vasto acervo de pesquisas que permitem endereçar a 
evolução temporal agregada destes atributos e abrir sua distribuição entre diferentes pessoas 
e áreas geográficas entre outras. Mais especificamente, tratamos de diferentes pesquisas 
domiciliares como a PNAD e a POF do IBGE, dados do imposto de renda de pessoa física e 
pesquisas de campo representativas em bases nacionais implementadas pelo IPEA 
especialmente para cobrir lacunas e fazer frente a estes desafios. 

Minha Casa, Meu Capital 

O Ipea e a Sae/PR estão implementando um projeto conjunto cujo fim é determinar o valor do 
estoque de riqueza das famílias brasileiras como elemento estruturante das mudanças de 
distribuição de renda e de melhoria do bem estar social.  O nosso primeiro passo desta 
caminhada é determinar o patrimônio imobiliário das pessoas. Neste aspecto os dados do 
imposto de renda pessoa física (IRPF) brasileiro indicam 3,02 trilhões de capital imobiliário em 
propriedade direta pelas famílias. Estes valores são medidos pelo valor histórico dos imóveis, 
não incorporando a valorização imobiliária dos últimos 10 anos. A mesma equivaleu a ganhos 
reais de 43,7% apenas nos últimos 3 anos. A parcela imobiliária equivale no IRPJ a cerca de 
39,2% do valor declarado do patrimônio das famílias que é relativamente próximo dos 40,6% 
para os EUA, mas inferior ao de outros países desenvolvidos cujo ápice é encontrado na França 
e na Austrália com 63% e 70% do patrimônio das famílias, respectivamente. 

Pesquisa de campo do Ipea com 3800 entrevistas em 210 cidades brasileiras revela um 
patrimônio imobiliário maior de cerca R$ 4,17 trilhões cerca de 21 mil por brasileiro sendo 86% 
deste capital alocado a título de casa própria. Cada imóvel custa o equivalente a cerca de 125 
meses de aluguel segundo a pesquisa. Esta estatística será utilizada na sequencia. 

Uma terceira abordagem para avaliar o estoque de capital residencial proposta na pesquisa 
para avaliar o capital imobiliário das famílias modela o valor cobrado no mercado de aluguéis 
relacionando através da riqueza de dados da PNAD/IBGE com as características físicas 
observáveis das moradias (propriedade fundiária, tamanho em número de cômodos, quartos e 
banheiros, materiais do chão, teto e parede, localização geográfica,  acesso a serviços públicos 
diversos entre outros). Esta estratégia possibilita criar um índice sintético aplicado a todas as 
formas de financiamento da moradia (imóvel próprio quitada ou imóvel ainda pagando, cedido 
por empregador etc) que consolida estes atributos numa única dimensão, a  quantia 
monetária mensal que seria cobrada no mercado de aluguéis. Posteriormente, usamos a 
relação aluguel/valor do imóvel citada acima para transformar fluxos de renda em estoques de 
riqueza. Este exercício revela que o valor de mercado por pessoa das moradias correspondia a 
um capital imobiliário de cerca R$ 4,29 trilhões em outubro de 2012, data da pesquisa. Valor 
relativamente próximo àquele apontado pela pesquisa de campo do IPEA acima citada. 

  



Efeito Casa Própria 

Uma vantagem do terceiro método acima exposto é herdar as inúmeras possibilidades de 
detalhamento oferecidas pela PNAD como de avaliar a evolução temporal, as dimensões 
espaciais e os componentes sócio-demográficos. Na primeira dimensão notamos um avanço 
do capital residencial per capita 39,4% desde de 2003, ano de criação do Ministério das 
Cidades, sendo 19,6% desde 2009 quando o programa Minha Casa Minha Vida começou a ser 
implementado. Na determinação da iniquidade brasileira, a casa própria é um amortecedor 
das desigualdades de renda com coeficiente de concentração de 0,309 contra 0,566 da renda 
ambas em termos per capita. Já a renda do aluguel recebida apresenta um coeficiente de 
concentração de 0,821, pois é auferida pelos mais ricos.  

Se na fotografia o efeito casa própria atenua desigualdades, no filme a valorização relativa  da 
casa própria dos mais pobres fez com que as diferenças das condições de moradia entre 
pessoas caíssem bem mais neste período que o da própria renda: 25,2% do efeito casa própria 
contra 10,4% do efeito equidade de renda1.   

A valorização real de uma casa própria com as mesmas características entre 2003 e 2012 foi de 
26,1% em termos reais, indicando a importância relativa da valorização imobiliária na 
obtenção deste ganho de capital residencial. Extensões deste exercício mostra que o bolo do 
mercado imobiliário cresceu com mais fermento nas regiões mais pobres como, por exemplo, 
5,4% mais de valorização no Nordeste que no Sudeste. Apresentamos no final deste trabalho 
um detalhamento dos impactos deste efeito de mensuração valorização da casa própria de 
casas observacionalmente iguais em regiões diferentes, assim como estatísticas detalhadas do 
valor da casa própria. 

A Casa e a Vida 

A fim de avaliar aspectos subjetivos da qualidade de vida usamos a POF que é a pesquisa 
domiciliar do IBGE mais abrangente em termos de variáveis qualitativas e duas pesquisas 
implementadas pelo Ipea que oferecem a oportunidade de observar alguns aspectos não 
contemplados no contexto brasileiro. Senão vejamos: o sonho da casa própria está de fato 
associado à felicidade do brasileiro. Numa escala de 0 a 10 a satisfação com a vida sobe de 6,6 
quem mora alugado para 6,8 de quem está comprando sua casa para 6,9 para quem já tem a 
moradia quitada. A mudança de felicidade, independentemente da forma de financiamento, é 
ainda maior com as condições de moradia da família caindo de 7 para quem mora numa 
moradia boa pra 6,7 para morada apenas satisfatória e 5,5 para moradias consideradas ruins.  

Em 2003, 15,1% dos brasileiros habitavam moradias ruins caindo para 10,6% em 2009 
chegando a 6,9% em 2013. Esta porcentagem cai também quando analisamos diferentes 
trechos da distribuição de renda de 9,3% no quarto mais pobre a 2,3% entre o quarto mais 
rico. Já a percepção da qualidade de moradia do brasileiro em geral ser ruim tem 
comportamento inverso passando de 46,5% no quarto mais pobre aumentando para 56,7% no 

                                                            
1 A literatura internacional de medição de bem estar social propõe a incorporação dos serviços 
prestados pela casa própria através de aluguel imputado sobre medidas de pobreza e bem estar social. 
Vide aplicação ao caso brasileiro em Ferreira et all (2003)). O crescimento acima da média de renda 
deste componente reforça o efeito desconcentrador do efeito casa própria. 



quarto mais rico, Notem que na média 49% dos entrevistados avaliam como ruim as moradias 
brasileiras. Cada um avalia sua moradia melhor que a dos outros 200 milhões de brasileiros.  
Ou seja, minha casa é melhor que o barraco do meu vizinho.  

Realizamos um exercício de seleção de variáveis sequencial que valida a importância das 
variáveis de avaliação do valor de aluguel na explicação da qualidade percebida do domicílio. A 
estimativa de preço de mercado do imóvel aparece em sexto lugar após variáveis de 
macrorregião e condições de transporte, mas cinco variáveis a frente das variáveis ligadas a 
educação e a renda dos domicílios. Estas variáveis  apresentam grande poder explicativo em 
exercícios aplicados a diversas dimensões subjetivas e objetivas analisadas a partir de 
pesquisas domiciliares brasileiras. 

Anexo: Detalhando o Aumento do Capital Residencial de 2003 a 2012  

Detalhamos nesta seção a operação de mudanças distributivas no chamado Efeito Casa Própria 
que pode ser lido as mudanças do valor do capital residencial por brasileiro neste período 
2003 a 2012.  Como vimos somamos a renda de aluguel das pessoas com o valor do aluguel 
imputado estimado, ambos em termos per capita. Este pode ser trabalhado tanto em termos 
de fluxo ou estoque utilizando a relação fluxo estoque consta média de 0,8% assumida por ora 
como constante no tempo e ao longo da distribuição do binômio renda/riqueza. Ao analisar a 
evolução desse agregado referente ao valor imobiliário para o período 2003 a 2012, obtivemos 
alguns resultados bastante expressivos em relação à redução das diferenças por características 
da população. A renda de aluguel dos homens, apesar de ser menor do que a das mulheres, 
cresceu mais no período de 2003 a 2012 (42,1% x 29,3%). Ao entrarmos nas variáveis 
educacionais, temos que a renda daqueles sem instrução foi a que mais cresceu 56,15% contra 
apenas 8,52% dos que possuem 12 anos ou mais de estudos. Da mesma forma, a renda dos 
pardos, que é a menor dentre as diversas raças, cresceu mais do que as outras (58,87%). 
Olhando para variáveis trabalhistas, os empregados agrícolas, também com as menores 
rendas, foram os que tiveram maior crescimento no período (73,63%), seguidos dos 
empregados domésticos (52,5%).  

Pelas características do domicílio, a valorização de cômodos, menor do que a de casas e 
apartamentos, também cresceu mais (109,36% contra 39,07% de casas e 28% de 
apartamentos). Dentre o tipo de domicílio, os maiores crescimentos foram daqueles imóveis 
cedidos por empregador. Seguindo na mesma linha, tivemos maiores crescimentos daqueles 
que não tem água canalizada (87,88%), que possuem fosse rudimentar para saneamento 
básico (71,42%) e que jogam lixo em rio, lago ou mar (180,66%).  

O Estado brasileiro que teve maior crescimento foi Tocantins (82,23%), seguido de Rondônia 
(81,23%) e Rio Grande do Norte (77,30%). A renda de quem mora em áreas rurais também 
cresceu mais (73,40% x 46,29% das áreas urbanas). 

Concluindo, os segmentos tradicionalmente mais excluídos da sociedade, apesar de ainda 
possuírem valores imobiliários menores que os demais foram os que usufruíram de maiores 
valorizações de seu respectivo capital residencial no período 2003 a 2012.  

  



Anexo:  

Valor do Capital Residencial per Capita 

Gênero 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Homens 

     
14.778,75 

     
17.230,00 

     
20.998,75 42,09% 21,87% 

Mulheres 

     
17.236,25 

     
19.395,00 

     
22.285,00 29,29% 14,90% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Educação 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Sem instrução ou menos de 1 ano 
       
8.068,75  

     
10.306,25 

     
12.598,75 56,14% 22,24% 

1 a 3 
       
9.670,00  

     
11.805,00 

     
13.646,25 41,12% 15,60% 

4 a 7 
     
11.775,00 

     
13.760,00 

     
16.167,50 37,30% 17,50% 

8 a 11 
     
16.681,25 

     
17.991,25 

     
20.367,50 22,10% 13,21% 

12 ou mais 
     
42.606,25 

     
39.566,25 

     
46.235,00 8,52% 16,85% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Raça 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Indígena 
     
11.905,00 

     
15.880,00 

     
16.816,25 41,25% 5,90% 

Branca 
     
19.987,50 

     
23.398,75 

     
28.206,25 41,12% 20,55% 

Amarela 
     
32.307,50 

     
35.866,25 

     
39.458,75 22,13% 10,02% 

Preta 
     
11.481,25 

     
13.257,50 

     
15.966,25 39,06% 20,43% 

Parda 
       
9.731,25  

     
12.503,75 

     
15.460,00 58,87% 23,64% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Ocupação 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Desempregado 
     
11.783,75 

     
12.965,00 

     
15.976,25 35,58% 23,23% 

Empreg, Agrícola 
       
4.943,75  

       
6.856,25  

       
8.583,75  73,63% 25,20% 

Empreg, Doméstico 
       
9.848,75  

     
12.321,25 

     
15.020,00 52,51% 21,90% 

Empreg, com carteira 
     
15.292,50 

     
17.040,00 

     
20.540,00 34,31% 20,54% 



Empreg, sem carteira 
     
12.108,75 

     
14.723,75 

     
17.525,00 44,73% 19,03% 

Conta-Própria 
     
12.293,75 

     
15.385,00 

     
18.686,25 52,00% 21,46% 

Empregador 
     
32.782,50 

     
34.615,00 

     
47.063,75 43,56% 35,96% 

Func, Público 
     
19.197,50 

     
22.303,75 

     
27.452,50 43,00% 23,08% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Região 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Norte 
       
9.535,00  

     
13.231,25 

     
14.890,00 56,16% 12,54% 

Nordeste 
       
7.596,25  

       
9.438,75  

     
11.517,50 51,62% 22,02% 

Sudeste 
     
20.005,00 

     
22.002,50 

     
27.126,25 35,60% 23,29% 

Sul 
     
16.491,25 

     
21.621,25 

     
24.330,00 47,53% 12,53% 

Centro-Oeste 
     
15.563,75 

     
20.492,50 

     
24.316,25 56,24% 18,66% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Tipo Domílio 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Casa 
     
12.986,25 

     
15.397,50 

     
18.060,00 39,07% 17,29% 

Apartamento 
     
41.568,75 

     
44.410,00 

     
53.205,00 27,99% 19,80% 

Cômodo 
       
8.955,00  

     
11.885,00 

     
18.747,50 109,35% 57,74% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Situação Domicílio 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Próprio – já pago 
     
15.866,25 

     
18.605,00 

     
21.906,25 38,07% 17,74% 

Próprio – ainda pagando 
     
18.047,50 

     
21.172,50 

     
27.835,00 54,23% 31,47% 

Alugado 
     
15.782,50 

     
17.380,00 

     
20.673,75 30,99% 18,95% 

Cedido por empregador 
       
6.630,00  

       
8.723,75  

     
12.880,00 94,27% 47,64% 

Cedido de outra forma 
     
11.702,50 

     
13.291,25 

     
15.225,00 30,10% 14,55% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

UF 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 



RO 
       
9.772,50  

     
14.897,50 

     
17.711,25 81,24% 18,89% 

AC 
     
10.885,00 

     
16.126,25 

     
14.427,50 32,54% -10,53% 

AM 
       
8.771,25  

     
14.263,75 

     
13.726,25 56,49% -3,77% 

RR 
     
10.148,75 

     
13.126,25 

     
15.153,75 49,32% 15,45% 

PA 
       
9.538,75  

     
11.960,00 

     
14.687,50 53,98% 22,81% 

AP 
     
11.808,75 

     
12.687,50 

     
12.582,50 6,55% -0,83% 

TO 
       
9.243,75  

     
13.528,75 

     
16.937,50 83,23% 25,20% 

MA 
       
7.297,50  

       
8.498,75  

       
9.330,00  27,85% 9,78% 

PI 
       
7.768,75  

       
8.987,50  

       
9.891,25  27,32% 10,06% 

CE 
       
7.223,75  

       
8.350,00  

     
10.393,75 43,88% 24,48% 

RN 
       
6.973,75  

     
11.160,00 

     
12.365,00 77,31% 10,80% 

PB 
       
6.748,75  

       
9.058,75  

     
10.725,00 58,92% 18,39% 

PE 
       
8.273,75  

       
9.336,25  

     
13.342,50 61,26% 42,91% 

AL 
       
6.290,00  

       
8.295,00  

       
9.547,50  51,79% 15,10% 

SE 
       
8.983,75  

     
10.560,00 

     
12.903,75 43,63% 22,19% 

BA 
       
7.990,00  

     
10.431,25 

     
12.498,75 56,43% 19,82% 

MG 
     
12.715,00 

     
16.366,25 

     
20.631,25 62,26% 26,06% 

ES 
     
11.715,00 

     
17.321,25 

     
20.278,75 73,10% 17,07% 

RJ 
     
23.446,25 

     
24.187,50 

     
26.456,25 12,84% 9,38% 

SP 
     
22.723,75 

     
24.162,50 

     
31.001,25 36,43% 28,30% 

PR 
     
15.095,00 

     
20.481,25 

     
25.163,75 66,70% 22,86% 

SC 
     
18.200,00 

     
25.531,25 

     
26.075,00 43,27% 2,13% 

RS 
     
16.877,50 

     
20.435,00 

     
22.450,00 33,02% 9,86% 

MS 
     
12.250,00 

     
17.422,50 

     
21.555,00 75,96% 23,72% 

MT 
     
14.122,50 

     
16.298,75 

     
18.888,75 33,75% 15,89% 



GO 
     
12.240,00 

     
16.283,75 

     
20.438,75 66,98% 25,52% 

DF 
     
28.350,00 

     
38.227,50 

     
42.248,75 49,03% 10,52% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Água 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Rede geral de distribuição 
     
17.250,00 

     
19.472,50 

     
23.181,25 34,38% 19,05% 

Poço ou nascente 
       
9.197,50  

     
11.365,00 

     
12.885,00 40,09% 13,37% 

Outra proveniência 
       
7.836,25  

       
8.178,75  

       
9.283,75  18,47% 13,51% 

Não tem água canalizada 
       
3.141,25  

       
4.106,25  

       
5.901,25  87,86% 43,71% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Esgoto 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Rede coletora de esgoto ou 
pluvial 

     
21.348,75 

     
23.302,50 

     
27.741,25 29,94% 19,05% 

Fossa séptica ligada à rede 
coletora       

20.075,00 
     
22.568,75 

     
20.917,50 4,20% -7,32% de esgoto ou pluvial 

Fossa séptica não ligada à rede 
coletora       

10.790,00 
     
13.120,00 

     
13.817,50 28,06% 5,32% de esgoto ou pluvial 

Fossa rudimentar 
       
6.090,00  

       
8.602,50  

     
10.440,00 71,43% 21,36% 

Vala 
       
5.002,50  

       
5.817,50  

       
7.693,75  53,80% 32,25% 

Direto para o rio, lago ou mar 
       
8.705,00  

       
9.917,50  

     
10.525,00 20,91% 6,13% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE
 

Lixo 2003 2009 2012 
2003 a 
2012 

2009 a 
2012 

Coletado diretamente 
     
17.410,00 

     
19.401,25 

     
23.377,50 34,28% 20,49% 

Coletado indiretamente 
     
12.230,00 

     
16.616,25 

     
17.661,25 44,41% 6,29% 

Queimado ou enterrado na 
propriedade 

       
3.763,75  

       
5.223,75  

       
6.258,75  66,29% 19,81% 

Jogado em terreno baldio ou 
logradouro 

       
3.410,00  

       
4.220,00  

       
6.537,50  91,72% 54,92% 

Jogado em rio, lago ou mar 
       
4.015,00  

       
4.676,25  

     
11.268,75 180,67% 140,98% 

Fonte: IPEA a partir dos microdados da PNAD/IBGE 
 



 


